
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

วันศุกรท์ี่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 

ID: 4567898998 
 

Book 3.indd   1 7/6/2563   15:33:04



 การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
จัดทําโดย  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และสาขาวิชารัฐศาสตร 
ท่ีปรึกษา 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  อธิการบดี 
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
พระเทพเวที, รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
พระโสภณวชิราภรณ   รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.   คณบดีคณะสังคมศาสตร 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ศ.ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ  
ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต  รศ.ประณต  นันทิยกุล 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท  รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

บรรณาธิการ  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผูชวยบรรณาธิการ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี  

กองบรรณาธิการ 
พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. พระมหาสุนันท  สุนนฺโท, ผศ,ดร. รศ.ดร.อภินันท จันตะนี 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป  ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ผศ.ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ  อ.ดร.สมบัติ นามบุรี 
อ.ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา  อ.ดร.บวร ขมชุณศรี   อ.ดร.ปนัดดา รักษาแกว 
อ.ดร.กาญจนา  ดําจุติ  พระสมนึก  ธีรปฺโญ   พระนุชิต  นาคเสโน 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง  นายกรกต ชาบัณฑิต   นายสุภัทรชัย  สีสะใบ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง  นางสาวพัชรี  หาลาง 
แบบปก-รูปเลม ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
 
 

 
 
 
 
 

พิมพที่ มหาจุฬาบรรณาคาร  ศูนยจําหนายหนังสือและอุปกรณการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังนอย) 
79 หมู 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร. 035-248000 ตอ 8048 

Book 3.indd   2 7/6/2563   15:33:04



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):1 

ค ำน ำ 
 

 คณะสังคมศาสตร์โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นมา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดย
ในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษามากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 
2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วยซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรคระบาด
จากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 ทางหลักสูตรจึงจัดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
หรือProceedings ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้มีภาคีข่ายเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มี
การน าเสนอ 2 แบบด้วยกันคือ ให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองใน
รูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านแบบ  
e-book ซึ่งสามารถอ่านได้โดยใช้ QR Code   
 คณะผู้จัดท าเอกสารหวังว่า  เอกสารฉบับนี้คงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจทาง
วิชาการในด้านนี้เป็นอย่างดี  และเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่า  เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาด้วยตนเอง  และน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได้ จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):3 

 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วันศุกร์ที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 
ภำคเช้ำ : 

08.30 น.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

08.45 น. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

09.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) 

09.20 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี 

09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมอง

พระพุทธศาสนา” 
10.15 น. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 
ภำคบ่ำย : กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของนิสิต 
 13.00 น. นิสิตน าเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM MEETING แบ่งออกเป็น 3 ห้อง 
   ห้องท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   ห้องท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ห้องท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ 
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4: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
 
 
 

ค ำกล่ำวถวำยรำยงำน 
พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 

ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำฯ 
ต่อ พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิกำรบดี ประธำนในพิธี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

 
กราบนมัสการ ศำสตรำจำรย์ ดร. พระรำชปริยัติกวี,  
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ที่เคารพอย่างสูง 
 เกล้ากระผม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
และผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในนามคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย รู้สึกปี ติยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีได้เมตตามาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในวันน้ี จึงขอถวาย
รายงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  
 คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  
และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วย 
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 ในปีการศึกษา 2562 นี้มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ส่วนกลาง จ านวน 12 รูป และจากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม จ านวน 22 รูปหรือคน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  17 รูปหรือ
คน และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 25 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 รูปหรือคน ซึ่ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาเหล่านี้จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ซึ่งจัดสอนที่ส่วนกลาง ณ มจร วังน้อย และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนกลาง จึงได้จัด
ให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรทั้งสองให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
  กำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
            1. เพ่ือจัดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
     2. เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสามสาขาให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง 
 ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ได้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.)ในสังคมไทย, และในช่วงบ่ายได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอ 2 แบบด้วยกัน กล่าวคือ ให้ตีพิมพ์ใน
ส่ิงพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
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(8) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

6: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 3) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการ
น าเสนอบทความทางวิชาการของนิสิตแต่ละรูปหรือคน อีกทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความวิจัย 
รวม 74 เรื่อง โดยจัดพิมพ์แยกตามกลุ่ม 3 กลุ่มดังกล่าวมา เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยให้กว้างขวางออกไป 
 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ
รูปเป็นการเบื้องต้นด้วยระบบ QR Code พร้อมทั้งการน าเสนอด้วยระบบโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อนิสิตเจ้าของบทความวิจัยได้แก้ไขงานครั้งสุดท้ายแล้วจักได้ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์อันเป็นการสรุป
รายงานการประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อไป และในส่วนเกียรติบัตร
ของภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและของนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทางคณะผู้จัดสัมมนาจัก
ส่งมอบให้ในภายหลังต่อไป 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ท่านอธิการบดี ได้โปรด
ให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) พร้อมบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จ านวน 46 รูปหรือคน และนิสิตระดับปริญญาเอกและผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 158 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้นจ านวน 204 รูปหรือคน เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
และเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสืบต่อไป 
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กำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง “กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศำสนำ” 

โดย : พระรำชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมำปญฺโ , ป.ธ.9, Ph.D.), ศำสตรำจำรย์ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขำนุกำรแม่กองบำลีสนำมหลวง 

ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ของคณะสังคมศาสตร์ น าโดยท่านพระครูปริยัติกิตติธ ารง รศ.ดร. คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิต ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
นักวิชาการ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทุกๆท่าน วันนี้ทางคณะสังคมศาสตร์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในสังคมไทย  
 เบื้องต้นขอกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยในปีผู้จัดการประชุมได้จัดในรูปแบบออนไลน์ 
เดิมทีท่ีเคยจัดมาจะเป็นการประชุมร่วมกันในห้องประชุม ซึ่งในปีนี้อย่างที่เราเข้าใจกันมีผลมาจากโรค
ไวรัสCOVID-19 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสัมมนาออกมาในรูปแบบออนไลน์ ถึงจะเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปใน 2 ช่องทางมีเนื้อหาสาระเหมือนการประชุมร่วมกันในห้อง
ประชุมทุกประการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของฝ่ายจัดการศึกษาของมหาจุฬาก็ท ามาอยู่เป็น
ประจ าทุกๆปี แต่ว่าปีนี้มีข้อขัดข้องอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรูปแบบของการประชุมวิชาการก็
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขอเปิดการประชุมและแสดงข้อคิดเห็นเบื้องต้นเล็กน้อย ตามหัวข้อที่
ทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้ก าหนดเอาไว้  เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 
ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และก็เรื่องของการช่วยเสริมในการท าอาชีพการท ามาหากินของคนไทย
ในปัจจุบันนี้เป็น 3 เรื่องที่ทางสถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความเอาใจใส่เน้นเป็นกรณีพิเศษที่ผ่านมา
บางที่บางแห่งพวกเราบางทีก็ไปในเรื่องของวิชาการให้ความรู้จัดการศึกษาส าเร็จการศึกษาให้ปริญญา
บัตรเพื่อเป็นฐานในการท ามาหากินของแต่ละท่านต่อไป  

นับจากนี้ไปด้วยสถานการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยช่องทางการจัดการศึกษาที่มัน
หลากหลายมากขึ้น Anytime Anywhere สามารถศึกษาเรียนรู้กันได้ทั้งนั้น นอกจากเราจะมาใช้
ระบบออนไลน์เพ่ือการจัดการศึกษาในทางวิชาการแล้ว เรื่องของการให้ประชาชนรู้หลักการวิธีการ
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(10) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 25638: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ให้มีสุขภาพจริงๆโดยอิงหลักทางพระพุทธศาสนา ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความสนใจและแน่เป็นกรณีพิเศษ เรื่องของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับคนในชาติ เป็นภาระหน้าที่
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ของ มจร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันสัมพันธ์
แล้วก็มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องพันธกิจของคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก เราก็ท าหน้าที่ให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่ส าคัญเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นับจากนี้ไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่รูปแบบการท ามาหากินของคนในก็คงจะ
แตกก็คงจะต้องคงจะเปลี่ยนไปหาค่อนข้างมาก เราจะมุ่งไปทางด้านความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุด้าน
เทคโนโลยีโดยที่ไม่หันกลับมามองจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติบ้านเมืองของเรา แต่ว่า
การที่จะให้ทางฝ่ายบ้านเมืองมาช่วยดูแลในเรื่องของการท ามาหากิน  แนะน าอาชีพนั้นอาชีพนี้บางที
ทางฝ่ายบ้านเมืองก็มีภาระหลายอย่างก็เป็นหน้าที่ มจร ของเราที่จะต้องไปช่วยดูแลเรื่องการท ามาหา
กิน การสร้างความมั่นคงยั่งยืนเรื่องของการท ามาหากินของคนในชาติมากยิ่งขึ้นเป็น 3 เรื่อง เฉพาะใน
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันนี้ก็คงจะมีประเด็นที่จะไปต่อยอดเพ่ือด าเนินกิจกรรมใน 3 เรื่อง
อย่างที่ว่านั้น เฉพาะเรื่อง“การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ในเบื้องต้นก็
อยากจะแบ่งประเด็นในการให้ข้อคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ก็คือประเด็นในเรื่องระดับสมมติสัจจะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนท ามาหา
กินที่เราบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นระดับสมมติสัจจะอย่างนี้ก็ได้ ส่วนที่ 2 เรื่องระดับปรมัตถ
สัจจะ คือเป็นเรื่องท่ีเป็นมุมมองของพระพุทธศาสนาจริงๆความจริงระดับสมมติสัจจะก็มีส่วนที่
เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอยู่ค่อนข้างมากก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการใน
การบริหารจัดการเพ่ือช่วยบ้านเมืองบรรเทาเบาบางได้ที่ไหนอย่างไร ก็สามารถท าได้ค่อนข้างมาก
ระดับสมมติสัจจะ ระดับที่ 1 นี้แนวปฏิบัติของเราก็คงเป็นเรื่องของดูมาตรการที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้
ประกาศออกมาในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการองค์กร  ในสถานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ฟังที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือให้ทุกคนอยู่อย่างเกษมส าราญอยู่รอดปลอดภัย ดูมาตรการที่ทางกระทรวงได้ประกาศออกมา ใน
เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพจ านวนคนป่วย วิธีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการรักษา การช่วยบรรเทา
โรคภัยไข้เจ็บ ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักที่รู้ข้อก าหนดมาตรการของฝ่ายบ้านเมืองที่
ประกาศมาตรการอะไรออกมาก็ถือปฏิบัติตามนั้น นอกจากน้ันเรื่องของกิจกรรม 5 ส ทาง มจร ของ
เราในส่วนกลางก็จะด าเนินการให้เป็นระบบเป็นกิจจะลักษณะ และก็ท าอย่างต่อเนื่องเรื่องของความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ การสะสางเรื่องสกปรกในเป็นเรื่องเป็นถือว่าเป็นที่แพร่
เชื้อไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคไข้หวัดไวรัสโควิด 19 เชื้อต่างๆ เพราะฉะนั้นกิจกรรม 5 ส ก็ถือปฏิบัติไปตาม
หลักวิชาให้ศึกษาให้ถือปฏิบัติ  
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โดยเฉพาะในปัจจุบันทางคณะสงฆ์ไปด าเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเขาก็แน่น
กิจกรรม 5 ส บนพ้ืนฐานและตามขอบข่ายกิจกรรม 5 ส เพราะฉะนั้นเราจะท ากันอย่างเป็นวัฒนธรรม
เป็นลักษณนิสัยแล้ว นอกจากความสวยงามขององค์กร เป็นทัศนานุตริยะของผู้พบเห็นก็เกิดการแล้ว
ซึ่งอัศจรรย์สร้างศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใส่ ก็จะท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการ
แล้วก็เกิดความเป็นรมณียสถาน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  Rivering Office ถ้าด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เร่ืองของการรับประทานอาหารให้เป็นยาแทนที่จะรับประทานยาเป็น
อาหาร ยาสมุนไพรในทางพระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก 
ในตอนที่ว่าเภสัชชขันธกะเป็นตอนๆ ที่เรียกว่าเภสัชชขันธกะ เป็นหมวดที่ว่าด้วยยาซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตให้พระได้จัดได้ปรุงได้ฉันยาแค่ไหนอย่างไร แนวปฏิบัติอยู่ในนั้นเกิดโรคตรวจโรคชนิดนี้
ต้องฉันหรือทานยาประเภทไหน ต้องใช้พืชผักประเภทไหนเพ่ือบรรเทาเบาบางท ายังไงที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้ดี หลายส่วนก็ถูกประยุกต์น ามาใช้ถือปฏิบัติเป็นยาสมุนไพรในประเทศไทยต ารายาท่ีเป็น
ยาสมุนไพรไทยที่ปรากฏ ที่บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์โบราณท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งในทางภาคเหนือภาคอีสาน บางส่วนเป็นคัมภีร์ที่ว่าในต ารายามีเป็นจ านวนมาก  

แต่เนื่องจากว่าการศึกษาวิจัยต่อยอดในบ้านเรายังไม่ได้ท าเป็นกิจจะลักษณะเป็นระบบจริงๆ 
มีเอกชนคนนั้นบางคนนี้บางไปท าเป็นยาแคปซูลซึ่งบางส่วนก็ไม่ถูกสุขลักษณะรับประทานนานๆเข้าก็
จะอาการแทรกซ้อนเป็นการสะสม แต่ถ้าเรามีการศึกษาวิจัยต่อยอดเป็นกิจจะลักษณะท าให้ถูก
สุขอนามัยถูกหลักวิชาการไม่เป็นพิษเป็นภัยของผู้ที่บริโภคฉันรับประทานอยู่เป็นประจ า  ก็จะเป็น
คุณูปการอย่างยิ่งนะเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรไทยพืชผักเครื่องเทศต่างๆที่เป็นของไทยเรา เรา
สามารถรับประทานเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกัน  

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็จะมีส่วนในการสนับสนุนทางฝ่าย
บ้านเมืองให้ประชาชนคนไทยทั้งท่ีเป็นชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเฉพาะ
ส าคัญอย่างยิ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บ ส าคัญอย่างยิ่งอยู่ที่เรามีภูมิคุ้มกันสูงหรือไม่สูงเขาว่ากันว่าถ้าเรา
รับประทานพืชผักเคร่ืองเทศเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกันอยู่เป็นประจ า  เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่สูงที่เข้มแข็งให้กับตัวเราเอง โรคภัยไขเจ็บก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวเราได้โดยง่าย อันนี้
เป็นหลักวิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ว่าในการรับประทานของต่างๆของคนเราเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ว่ายึดความอร่อยเป็นหลักยึดลิ้นที่มันถูกใจถูกจริตของเรา เป็นหลักส่วนเรื่องของ
สุขภาพดีบางทีก็ลืมกันไปก็เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ซึ่งมีฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชนอยู่แล้ว แล้วก็มีความรู้เรื่องของตัวยาตามหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับยาหลายชนิดที่เป็นยาสมุนไพรไทย เราไม่สามารถที่จะสาธิตการท าแปลงสาธิตจัดมุมใดมุม
หนึ่งของวัด หรือมีพ้ืนที่ที่เป็นของวัดแยกออกไปท าเป็นแปลงสาธิตด้วย ท าให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้มา
ปรุงอาหารให้ฉันด้วย บางส่วนนั้นอาจจะไปจ าหน่ายจ่ายแจกเพ่ือได้ดอกผลบางอย่างมาบ ารุงการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ในส่วนนั้นส่วนนี้  ซึ่งก็คงไม่ไม่น่าเกลียดไม่เป็นที่ติฉินนินทานั้นมากนะ
เนื่องจากไม่ไดมุ้่งผลก าไรเป็นหลักการ  
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ที่ส าคัญเมื่อคือการสร้างอาชีพให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนและคนไทยทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาว
พุทธ อันนี้ก็จะมีส่วนในการไปดูแลไปแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เฉพาะโรคไข้หวัดให้กับสังคม
ประเทศชาติมากขึ้น ในระดับสมมติสัจจะก็คงมีแนวปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันที่ส าคัญก็คือ
การไปร่วมให้ก าลังใจให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย  ให้มีสติให้นึกถึงความจริงของ
ชีวิตประจ าวันนี้เป็นระดับสมมติสัจจะประการที่ 1 ส าคัญอย่างมีระดับปรมัตถสัจจะความจริงของ
ชีวิตหลักพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตก็คือขันธ์ 5 รูป  เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และในขันธ์ 5 มีความจริงของชีวิตที่เราไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไหร่ บางทีก็ใช้เวลา
ในการท ามาหากินท าโน่นท านี่บางทีก็ลืมนึกถึงความจริงของชีวิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ
อุตตระเถรีเป็นภิกษุณมีีอายุมาก 120 ปี เป็นภิกษุณีที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ได้เครื่องอุปโภคบริโภคมา
ก็จะแบ่งปันคนนั้นคนนี้ อยู่มาวันหนึ่งพระอุตตระเถรีขณะที่แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับท่านนั้น
ท่านนี้แล้วก็เดินเหินสะดุดขาตัวเองหกล้ม พุทธเจ้าทรงพบตรัสเป็นคาถาอย่างนี้ว่า “ปริชิณฺณมิท  รูปํ  
โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มรณนฺต  หิ ชีวิต . แปลว่ำ รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค 
เน่ำเปื่อยพัง, กำยของตนเป็นของเน่ำ จักแตก, เพรำะชีวิต มีควำมตำยเป็นที่สุด.”  

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ค าว่าโรคนี้เป็นรังของโรคในขันธ์ 5 นั่นแหละมันเป็นรังของโรคโดย
ธรรมชาติเป็นที่อยู่เป็นบ้านที่อาศัยของโรค อาการของโรคค าว่าโดยธรรมชาติโดยความจริงใน
ภาษาอังกฤษว่า In Reality by Nature คือความจริงมันเป็นรังของโรค เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีโรคภัย
ไข้เจ็บประจ าตัวทั้งนั้นไม่ว่าโรคนี้ก็โรคนั้นอันเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ส าคัญก็คือมีข้อความในคัมภีร์
พระพุทธศาสนานี่ แหละเป็นคัมภีร์วิมุตติมรรคซึ่ งว่าด้วยวิธีการปฏิบั ติกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหมวดที่ว่าด้วยกายคตาสติคือพิจารณามีสติก าหนดเป็นไปในกาย กายคตาสติกาย
ของเรานี่ก็คือส่วนหนึ่งของรูปนี่แหละ 

ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นอาการ 32 รูปหยาบที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นรูปละเอียดที่เป็น
ธรรมชาติเป็นสภาวะที่มองเห็นไม่ได้มันมี 2 อย่างนี้ก็คือกายกายคตาสติ และพิจารณาเห็นกายนี่
หมายถึงอาการ 32 ที่คนเฒ่าคนแก่ในส่วนภูมิภาคปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีน้อย เวลามารักษาศีลเจริญ
ภาวนาท่ีวัดในวันพระวันศีล ก็จะสวดในตอนเย็นๆนะว่า อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา 
ตโจ มงฺส   บทพิจารณาอาการ 32  ก็จะค าว่าจะสวดแล้วก็พิจารณาถึงส่วนที่เป็นรูปหยาบในการของ
เราอยู่เป็นประจ ามีอะไรบ้างอาการ 32 ผม ขน เล็บ ฟันหนัง ไปจนกระทั่งน้ ามูกน้ าลายที่อยู่ใน
ร่างกายของเราทั้งหมด มันก็จะเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดของกายคตาสติ มีค่อนข้างมากเฉพาะใน
ส่วนที่กล่าวถึงร่างกายของเรานั่นโดยแทรกซึมอาการ 32 นั้นแหละตรงจุดนั้นบางตรงจุดนี้บางโดยตั้ง
เป็นค าถามอธิบายอย่างนี้ว่า พระโยคีควรน้อมนึกลักษณะของการโดยหมู่หนอนอย่างไรซึ่งคนที่ตั้งเป็น
ประเด็นค าถามคงทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายของเรา มีหมู่หนอนภาษาชาวบ้านก็อาจจะว่าพยาธิก็ได้ก็
เลยตั้งค าถามอย่างนี้กับโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าจะปฏิบัติตามหมวดกายคตาสติก็ต้องปฏิบัติตามปกติ
อย่างนี้ก็ท ากันอย่างนี้ก็ตอบว่ากายนี้ถูกหมู่หนอน 80,000 ตัว ชอนชัย หมู่หนอนไม่ได้ไปจากข้างนอก
นะมันอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละ 80,000 ชอนชัยที่อาศัยอยู่ตามเส้นผมเรียกว่าเหา หนอนที่อาศัย
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อยู่ในกะโหลกศีรษะเรียกว่าหูทอง ที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งเป็นข้อความในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคซึ่งผู้พูดนั่นแหละเป็นคนแปลเองและทีมงานของคณาจารย์ของ มจร แปลจากภาษาอังกฤษพิมพ์
เนื่องจากวันเกิดของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพุทธวรญาณ จ าได้ว่าผู้
พูดแปลเกินครึ่งเล่มในส่วนนั้นส่วนใดของร่างกายของเราแต่ละส่วนของร่างกายของเรามีชื่ออย่างไร
รวมแล้วมี 80,000 ตัวอยู่ในนี้  

ฉะนั้นขันธ์ 5 ในส่วนที่เป็นรูปหยาบ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้อยู่อาจจะเรียกว่าพยาธิหรือมัน
อาจจะคนละชนิดกันไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีหนอนอยู่ 80,000 ตัว ตามส่วนต่างๆของร่างกายมันก็เข้ากับท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปริชิณฺณมิท  รูปํ  โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ฯ นี้ทั้งนั้นแหละร่างกายนี้เป็นรังของ
โรคค าว่าโรคนี้ก็คงหมายถึงตัวนี้แหละตัวหนอนที่อาศัยอยู่ตามร่างกายน่ีแหละเพียงแต่ว่าโรคกับการ
เจ็บป่วยมันต้องแยกกันนะเราจะไปเข้าใจสับสน โรคก็คือ Disease การเจ็บป่วยก็คือ Sickness มันคน
ละอัน บางคนมีโรคแต่ว่ามันไม่แสดงอาการ มันอยู่ในร่างกายไม่แสดงอาการเจ็บป่วยท าไมต้องไม่
แสดงอาการเจ็บปวด ก็อย่างที่บอกมีองค์ประกอบส าคัญ 2 อย่างคือ 1 การรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 2 ก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเราเอง การรับประทานอาหารให้เป็นยาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองอยู่เนื่องๆตลอดเวลาจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันการบริหารกายให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูแลสุขภาพเป็นประจ าท าให้เราสุขภาพกายโดยรวมดี 2 อย่างนี้
เชื้อโรคมันก็ไม่แสดงอาการ กล่าวเฉพาะส่วนอาหาร เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าคัมภีร์กรรมฐานนี่แหละนั่ง
ปฏิบัติกรรมฐานจะเป็นคัมภีร์พม่าหรือเป็นคัมภีร์ของชาติไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่านเจอแล้วก็พูดอยู่
เรื่องอาหารท่ีเรากินเข้าไปอาหารของคนเรามี 2 ชนิดใหญ่ๆก็คืออาหารอย่างหยาบ อาหารอย่าง
ละเอียด อาหารหยาบคืออาหารกาย อาหารละเอียดคือ อาหารใจ อาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิง
การาหาร อาหารที่เป็นค าๆ ข้าว น้ า เป็นต้น ได้แก่ อาหารที่ต้องเคี้ยว ต้องกลืนกิน ดูดซึมเข้าไป หล่อ
เลี้ยงร่างกาย ส่วนที่ 2 อาหารละเอียด คือ อาหารใจ แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ วิญญาณอาหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณอาหารก็คืออาหารใจที่เกิดจากการที่เราไปได้ยินเสียงเรียกว่า
โสตวิญญาณ เห็นรูปเรียกว่าจุกขุวิญญาณ  

เรื่องการศึกษาเราก็ลืมนึกว่าการเห็นการฟังการสัมผัสการได้กลิ่น บางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับ
การศึกษาเท่าไหร่ ส่วนมากเราจะคิดถึงด้านการศึกษาการเรียนการสอนเป็นหลักแต่ว่ามันรวมถึง
วิญญาณท่ีเกิดตามช่องทางต่างๆของร่างกายมีการยืนยันมีผลต่อการศึกษานั้นเรารับเราเห็นสิ่งที่ดีงาม
รับรู้สิ่งรับฟังสิ่งที่ขาดที่ดีงามที่เป็นสุจริตสัมผัสสิ่งที่ดีงามเหนือสิ่งที่ดีงามมันก็เป็นอาหารใจที่ดีงาม
สร้างความงอกงามที่จะให้ก าลังภัตตาหารก็คือเรื่องของการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมทั้งด้าน
กายภาพอยู่เยื้องก็เป็นอาหารใจของเราก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของความชอบไม่ชอบ หรืออิทธิ
บาท 4 นั่นแหละหรือจะเรียกว่า มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา) พระพุทธเจ้าตรัสบอก
ว่าคนที่บ าเพ็ญอิทธิบาท 4  นี้มีคุณธรรมก็สูงจะท าให้มีอายุยืนเป็นอาหารใจ อาหารก็แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนอย่างนี้ กล่าวเฉพาะอาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิงการาหาร ต าราเรื่องนี้บอกอย่างนี้ อาหารที่
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เราบริโภคเข้าไปหนึ่งค าจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนแบ่งตอนที่กินเข้าไปหรือกลืนเข้ามาแล้วก็แบ่งเลย
ร่วมแบ่งหลังจากที่ไปย่อยสลายแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูรายละเอียด 1 ค าแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นอาหารของพยาธิก็ไปคิดวิเคราะห์เลยว่าอาหารของพยาธิในที่นี้คือ หนอน 
80,000 ตัว ที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นแหละ กินเขาไป 1 ค า คนโบราณในท้องถิ่น กินไปที่โน่นที่นี้บาง
ละอธิการบดีผอมจังมีพยาธิเยอะพยาธิมีเท่ากันหมด 80 ,000 ตัว อ้วนผอมมีเท่ากัน  ส่วนที่ 1 เป็น
อาหารของพยาธิ ส่วนที่ 2 กลายเป็นปัสสาวะ ส่วนที่ 3 เป็นอุจจาระ ส่วนที่ 4 เป็นเท่าถาน เอาแล้ว
ส่วนไหนเป็นอาหารของมนุษย์ที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนที่ 5 เป็นสารอาหารของ
มนุษย์เรียกว่ากินค าใหญ่ค าเล็ก ถูกแบ่งที่ 5 ส่วนเหมือนกัน กินเขาไปก็สอดคล้องในการคิดว่า
ข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บอกว่าร่างกายรูปนี้เป็นรังของโรคและในร่างกายนี้มีหมู่
หนอน 80,000 ตัวชอนชัยอาศัยอยู่ อาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันนั้นแบ่งเป็น 5 ส่วน ในทาง
พระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ความจริงว่า ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5 องค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตของ
เราก็คือ ขันธ์ 5 ในนั้นหมู่หนอนมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเรานั้นจะท าให้เราเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็ด้วย
องค์ประกอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน  

เพราะฉะนั้นระดับสมมติสัจจะ ว่าเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรื่องของอาหารการขบฉัน
อาหารการกินของมนุษย์ว่าจะท าอย่างไร จึงจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันสุขภาพดี ก็วิเคราะห์ต่อในส่วนตัว
เกิดจากภายนอกและการตรวจเชื้อมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเรากินเขาไป 1 ค า 1 ส่วนก็แบ่งไปเป็น
อาหารของพยาธิถ้าเรากินอาหารที่มันเผ็ดจัดเค็มจัดเต็มพยาธิชอบเผ็ดชอบเค็ม ว่าจะไม่ท าอันตรายต่อ
พยาธิมันแสรงต่อพยาธิๆ จะเกิดกบฏก็จะตายเน่าอยู่ในร่างกายคนเราท าให้เกิดการเจ็บป่วยออกมา
อย่างนี้ไหม หรือว่าบางทีเรากินอาหารชนิดนี้แต่ว่าพยาธิในร่างกายคนเราก็มีตั้งแต่  80,000 ตัวมัน
ไม่ได้ชอบอาหารเหมือนเดิมเหมือนกันทุกตัวๆนะเรากินแต่ไก่ย่างพยาธิชอบไก่ย่างหรือเปล่า ไม่กิน
อาหารหลากหลายอย่างใดอย่างหนึ่งพยาธิบางตัวมันไม่ได้อาหารมันรอแล้วรอเล่ามันยังไงมนุษย์กิน
อาหารประเภทอาหารนี้อาหารเราแบ่งมาแล้วก็กินไม่ได้ท าอันตรายต่อร่างกายคนเราหรือว่าตายแล้ว 
ก็เน่าเสียในร่างกายของเราความเจ็บป่วยออกมามันก็อย่างนี้ก็ได้ก็คิดว่ามันส าคัญกันนะไม่มากก็น้อย 

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องอาหารกับโรคนั้นธรรมเนียมการฉัน
ของเขาเราให้พิจารณาก่อนฉัน ก าลังฉัน หลังฉันแล้ว นี้ก็คือธรรมเนียมจริงๆของพระ ก่อนฉันก็  
ปฏิสงฺขำ โยนิโส ปิณฺฑปำต  ปฏิเสวำมิ ฯ แสดงถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการคบฉันไม่ใช่ เอาเผ็ด
เอาร้อนเอาความสะใจเขาว่า ความจริงอาหารมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันไม่อร่อยไม่อร่อย มันส าคัญ
ระหว่างช่วงล าคอเอาอะไรเข้าไปแหย่มันไม่อร่อยมันก็มีประโยชน์ก็มีประโยชน์นะ เพราะฉะนั้นก็ให้
พิจารณาก่อนฉันก าลังฉันก็ยังต้องพิจารณาตามธรรมเนียมว่า ยถำปจฺจย  ปวตฺตมำน  ธำตุมตฺตเมเวต  
ยทิท  ปิณฺฑปำโต ฯ ของพระฉันเสร็จแล้วต้องพิจารณาว่า อชฺช มยำ อปจฺจเวกฺขิตฺวำ โย ปิณฺฑ        
ปำโต ปริภุตฺโต ฯ วัตถุประสงค์ก็คือให้เรารู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการบริโภคอาหารให้มีสติในการ
รับประทานอาหาร อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยก็จะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใน
ส่วนที่มันเกิดโรคอยู่แล้วองค์ประกอบของโรคก าเนิดพัฒนาการของโลกมันมีหลากหลาย เพราะฉะนั้น
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มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆข์องชีวิตก็เหมือนกันกับชาวบ้านเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถ
ป้องกันในส่วนที่เป็นการป้องกันโดยการบริหารจัดการชีวิตของเราก็จะท าให้เราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ได้โดยง่ายส าคัญอย่างยิ่งหลักพระพุทธศาสนาพูดถึงนิยาม 5 นิยาม 5 เป็นเรื่อง
ที่ว่าด้วยกฎของธรรมชาติอุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม เฉพาะในส่วนอุตุ
นิยาม กับ พีชนิยาม ท่านจะบอกว่ามันก็จะส่งข้อความที่พูดว่า ธรรมชาติทุกอย่างมีวิถีทางเป็นของ
ตัวเอง สัตว์ป่าก็มีวิถีทางมีวิถีชีวิตของสัตว์ป่าเอง มนุษย์ก็มีวิถีทางธรรมชาติมีวิถีชีวิตของมนุษย์เอง  
สิ่งต่างๆที่มีชีวิตเป็นฤดูเป็นแม่น้ าเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เขาก็มีวิถีของเขาเอง  

เพราะฉะนั้นให้แต่ละอย่างเรียนรู้วิถีไปตามตัวเอง กับธรรมชาติโดยอัตโนมัติ บางที่โรคภัยไข้
เจ็บของมนุษย์เกิดจากการที่เราไปแทรกแซงวิถีธรรมชาติแต่ละอย่างมากเกินไปท าให้ระบบสมดุลมัน
เสียหายไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในธรรมิกสูตรว่า โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นปลายน้ าและต้นน้ าจริงๆ มันอยู่ที่
จิตใจของมนุษย์ มนุษย์ไม่มีธรรมะมันก็ท าให้พวกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมุนไปไม่สม่ าเสมอไม่ถูก
ทิศทางมันก็มีพัฒนาการล าดับมาจนกระทั่งว่า เกิดความวิปริตของดินฟ้าอากาศฤดูกาลฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ท าให้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สุกไม่เจริญงอกงามเต็มที่ซึ่งเป็นผลท าให้ต้องไปหาสารเคมีต้อง
ไปหาอย่างโน้นอย่างนี้มาใส่ซึ่งท าให้พืชที่เกิดขึ้นมานั้นมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยธรรมชาติมันก็มีลักษณะ
แทรกซ้อนเรื่อยมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเร่ืองของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ไปแทรกแซงธรรมชาติ
จนเกินไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรคภัยไข้เจ็บในสังคมมนุษย์น้อยลงที่ส าคัญเป็นข้อสังเกตในช่วงท้ายว่า
เชื่อมโยงกับจ านวนหมู่หนอนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ เราไปอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นตอน
เภสัชชขันธกะนี้แหละ ก็จะพบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่มีความ
เชี่ยวชาญในทุกๆโรคในสมัยพุทธกาล โรคไหนที่หมอคนนั้นหมอคนนี้ว่าเก็บรักษาไม่หายในหมอชีวก
รักษาหายหมดสมัยนั้น 

ในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะอยู่ 7 ปี หมอที่ไหนที่ไหนที่เก่งยังไงมี
ชื่อเสียงเชิญมารักษาหมดไม่หาย ความทราบถึงหมอชีวกโกมารภัจจ์อาสามารักษาสามารถรักษาให้
หายขาดได้ใน 3 สัปดาห์ โดยวิธีการรักษาของโรคโดยถลกหนังศีรษะเปิดรอยประสานกะโหลกน าสัตว์
มีชีวิต 2 ตัวในภาษาบาลีชื่อว่าปาณก ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อสัตว์อะไรความจริงคือสัตว์มีชีวิตนั้นแหละ
คัมภีร์พระไตรปิฎกของมจร เราก็แปลออกมาจากค าว่า ปาณก แปลว่าตัดชีวิตสัตว์มีชีวิต 2 ตัวออกมา
เป็นสัตว์ใหญ่ 1 ตัว สัตว์เล็ก 1 ตัว ก่อนที่หมอชีวกมารักษามีผู้รู้เป็นหมอหรือไม่เป็นไม่ทราบได้ที่บอก
ว่าหมอบอกว่าจะตายภายใน 5 วัน 7 วัน ก็ปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างก็จะไม่พ้นภายใน 7 วันนี้แหละ
หลังจากผ่าตัด 2 ตัวมันอยู่ในสมองตายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เรื่องกินสมองถ้าสัตว์ตัวใหญ่กินก่อนก็จะตาย
ภายใน 5 วัน ถ้าตัวเล็กกินก่อนนะว่าจะตายภายใน 7 วัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ใน
กะโหลก 2 ตัวเป็นสัตว์ประเภทใด ผู้พูดก็วิเคราะห์ว่าเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่าแล้วก็ไปดูวิธีการรักษา
ของหมอชีวกออกมาแล้วก็นอนตะแคงแผลหายแล้วต่อประสานเข้าไปหมอชีวกใช้เครื่องมืออะไรจึง
สามารถมองเห็นสัตว์เล็กๆนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับหนอน 80,000 ตัว นี้แหละที่แปลในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
หนอนที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งไม่แน่ใจว่าในภาษาบาลีว่าอย่างไรแต่ว่าไปเอามาจาก
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14: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ภาษาบาลีโรมัน และค าแปลว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก็เขียนเป็นภาษาบาลี เป็นตัว
คุ้มคลั่งนั้นในร่างกายของเราก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นอาการ 32 กับส่วนที่มองไม่
เห็นอาการ 32 ก็ถือว่าเป็นรังของโรคโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เฉพาะนั้นประเด็นเรื่องโรคไวรัสโควิด 19 
เนี่ยเป็นโรคที่มีพัฒนาการได้มาก็อย่างที่ทางผู้รู้ทางด้านสาธารณสุขเขาได้บอกว่าเป็นไข้หวัด โควิด 19 
เป็นไขหวัดที่ 7 ไข้หวัดปกติมี 4 ชนิดแล้วก็ติดโดยธรรมชาติแบบงายอย่างนี้  มีอยู่ชนิดที่ 1-4 
เป็นไข้หวัดทั่วไป ชนิดที่ 5 ไวรัสซาร์ส ชนิดที่ 6 ไวรัสเมอส์ ชนิดที่ 7 ไวรัสโควิด19 เป็นพัฒนาการเป็น
การปรับตัวของเชื้อไข้หวัดธรรมดาแล้วก็มีวิวัฒนาการ บวกกับการที่เรามีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องของ
การใช้ชีวิตในเรื่องของการกินเรื่องของการแทรกแซงธรรมชาตินี่  ก็ท าให้เชื้อมันมีพัฒนาการมาแล้ว      
ก็แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน  

เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาเราเองก็ท า 2 ส่วนไปในทางเดียวกันระดับสมมติสัจจะก็อย่างที่
บอกเอาไว้ทางบ้านเมืองมีมาตรการมีวิธีการปฏิบัติอย่างนั้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันดูแลเรื่อง
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินยาเป็นอาหารการไปช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเรื่องของการแนะน า
ให้ปลูกพืชผักที่เป็นยาสมุนไพรด้วยเป็นอาหารด้วยเพ่ือรับประทานก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง
ให้กับร่างกายของเรานั้นในส่วนที่เป็นระดับสมมติสัจจะ และระดับปรมัตถสัจจะก็น่าจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาหาความรู้ข้อมูลหาความจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบของชีวิตชีวิตคือ
อะไรเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างนี้ ในส่วนที่ 2 ก็คือเรื่องของการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของเราเองว่า พยำธิธมฺโมมฺหิ  พยำธึ  อนตีโต เรำมีควำมเจ็บไข้เป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณธมฺโมมฺหิ  มรณ   อนตีโต  เรำมีควำมตำยเป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมตำยไปไม่ได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายกับจิตใจของเราจะ
ได้ไม่ได้ตื่นตระหนกวิตกกังวลมากเกินไปมีข้อก าหนดนี้ก าหนดนั้นเขาท าโน้นท านี่ก็ไม่ได้ไปจะต้อง
ระวังรักษาจนกระทั่งไม่เป็นอันท ามาหากินอะไรเลย มันก็จะตายเพราะอดตายนี่แหละดีที่สุดแล้ว 
เพราะฉะนั้นก็ให้ท าหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันมันก็เข้ากับสุภาษิตที่ว่า ยำมเข้ำป่ำเสกคำถำกันช้ำงไล่ 
ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคำถำ เห็นน้ ำแกงจวนหมดรสโอชำ เติมน้ ำปลำอีกด้วยช่วยน้ ำแกง ฯ               
ในขณะเดียวกันอันนี้เป็นหลักฐานที่จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปัจจุบันนี้ 

อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านโดยเฉพาะในส่วนของคณะสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่มาร่วมด้วย
ช่วยกันในการท าให้ส าเร็จประโยชน์ 2 อย่างก็คือเรื่องของการวิชาการก าหนดตามที่ทางการก าหนดให้ 
เป็นการสร้างองค์ความรู้ว่าจะไปเป็นการช่วยด้วยช่วยกันเพ่ือให้กับสังคมประเทศชาติแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สังคมบ้านเราเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

ท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิฐาน อ านวยอวยชัย รัตนะตะยานุภาเวนะ ด้วยอ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ได้บ าเพ็ญมาทั้งหมด เป็นตบะเป็นเดชะเป็นผู้มีความสุขความ
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เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจริญอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดเป็นไป
ในทางท่ีชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ.. 
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(18) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256316: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

คณะกรรมกำรวิพำกษ์บทควำมวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
-------------------------- 

ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

1 ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต    

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ 
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปญฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2 ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ
ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการเชิงพุทธ    

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 
รองศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน์ สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3 ห ลั ก สู ต ร
รั ฐ ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต   

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปแบบประเมินโครงกำร 
ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ณ อำคำรเรียนรวม โซน B คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

1 กำรด ำเนินกำร    

 1.1  การติดต่อประสานงานกับผู้ ร่ วมโครงการ/
ประชาสัมพันธ์ 4.39 0.778 มาก 

 1.2 เอกสารประกอบโครงการ 4.10 0.837 มาก 
 1.3 การให้บริการความสะดวกของโครงการ 4.36 0.753 มาก 
 1.4 ระยะเวลาของโครงการ 4.40 0.605 มาก 
2 รูปแบบและขั้นตอนของโครงกำร    
 2.1 พิธีเปิดโครงการ 4.45 0.681 มาก 
 2.2 การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด 4.48 0.636 มาก 

 2.3 ความสะดวกสบายในการใช้โปรมแกรมประชุม
ออนไลน์ 4.48 0.746 มาก 

 2.4 ความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุม
ออนไลน์ 4.06 0.833 มาก 

3 เนื้อหำวิชำกำรและประโยชน์ที่ได้รับโครงกำร    

 3.1 ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจาก
งานวิจัย 4.50 0.588 มาก 

 
3.2 ได้ความรู้จาการเข้าฟังบรรยาย เรื่อง “การแก้ไข
ปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4.52 0.612 มากที่สุด 

 3.3 สาระส าคัญจากบทความวิจัย  ถูกตอง และสมบูรณ
ท าให้สามารถท าวิจัยในลักษณะเดียวกันได 4.48 0.560 มาก 
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ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

 3.4 การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชาการเป็นมาตรฐาน 
มีความเหมาะสมกับผูอาน 4.49 0.612 มาก 

 3.5 การเรียงล าดับเนื้อหา ถูกต้องตามหลักการวิจัย  มี
ความสอดคล้อง ตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงการสรุป 4.39 0.576 มาก 

 3.7 ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ 4.31 0.604 มาก 

 รวม 4.40 0.475 มาก 
  
 จำกตำรำงแสดงได้ว่ำ ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินผลโครงการดังกล่าว ของ
นิสิต และผู้เข้าร่วมในโครงการฯ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 
3.2 อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. สิ่งท่ีได้รับ/ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
4.1 เป็นการจัดการร่วมสมัย 
4.2 ท าให้ได้ความรู้ในการใช้ Zoom โปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในการประชุมช่วงยุคไวรัส 

โควิดระบาด 
4.3 ได้ทราบการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแผ่ภายในวัดและชุมชน ได้ 
4.4 ได้ความรู้จากการฟังบรรยาย 
4.5 ท าให้ทราบถึงวิธีป้องกัน และดูแลตัวเอง 
4.6 ความรู้ในพระไตรปิฏกกับสถานการณ์โรคภัยปัจจุบัน 
4.7 เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
4.8 การสัมมนาแบบออนไลน์ท าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึนเพราะได้บันทึกภาพและเสียง

ได้ ในบางขณะเวลาที่มีกิจจ าเป็น ท าให้ไม่ขาดการได้รับความรู้ 
4.9 ได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากการฟังบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 

19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจากงานวิจัย
สามารถน าไปต่อยอดและน ามาประประยุกต์ใช้ได้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256320: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

4.10 ได้รู้ถึงความเปล่ียนแปลงในการสื่อสารยุคปัจจุบัน และทราบถึงแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.11 สามารถน าไปปรับใช้ในการท าวิจัยในครั้งต่อไปได้ 
4.12 ได้ข่าวสาระความรู้ทางการป้องกันโรคนี้ละท าให้รับมือได้อย่างทุกวิธี 
4.13 เรียนรู้ รักษา ดูแล ป้องกัน แนะน า และควบคุม ของสถานการณโ์ควิด19 
4.14 มีแนวคิดที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และน าไปต่อยอดและพัฒนาในด้าน

ต่างๆได้ 
4.15 ได้ความรู้จากการท าบทความซึ่งส่งผลที่จะน าไปใช้งานได้ในวันข้างหน้า เเละยังได้

ร่วมมือตามค าสั่งของรัฐบาลในยุคท่ีโรคระบาด 
4.16 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในฐานต่างๆ สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการสัมมนาครั้งนี้แระโยชน์ที่ได้รับคือ 
รู้วิธีการรับมือกับโรคติดต่อ โควิด 19 โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวช่วย เพ่ือพัฒนา
จิตใจ และปัญญา 

4.17 ทันยุคทันสมัยกับยุคปัจจุบันและได้ความรู้เรื่องการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 
4.18 ท าให้ได้รับสาระต่างๆ และแนวคิดของแต่ละท่าน และน าข้อดีไปปรับใช้ 
4.19 ท าให้ทราบเรื่องปัจจุบันทันเหตุการณ์โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา

เกี่ยวข้อง ทราบหลักการและแนวทางในการท าวิจัยของ มจร 
4.20 ได้รับฟังแนวทางการสัมมนาวิจัย การแก้ไขบทความ การปรับปรุงตามค าแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและรูปแบบที่เพ่ิมเติมให้บทความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4.21 ได้แนวคิดและหลักการใหม่ๆจากคณาจารย์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ท าให้เกิด

การพัฒนางานวิจัยของนิสิตได้ดียิ่งขึ้น 
4.22 ได้องค์ความรู้ ใหม่ๆกับการแก้ ไขปัญหาโควิด 19 ในทางพระพุทธศาสนาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับแก้บทความวารสารจากคณะกรรมการ 
4.23 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมและรู้ได้รับสิ่งใหม่ในการที่เราไม่เคยได้สัมผัส ถือว่าดีเยี่ยม 

5. ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิ่มเติม 
5.1 ต้องปรับปรุงความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุมออนไลน์ 
5.2 ควรมีระยะเวลาในการแก้ไข ก่อนตีพิมพ์ 
5.3 ในการใช้โปรแกรมซูมวีดีโอเพ่ือการประชุมงานที่ส าคัญที่สุดคืออินเตอร์เน็ต หากไม่มี

ความเสถียรย่อมสะดุดและฟังไม่รู้เรื่อง พัฒนาต่อไป 
5.4 ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้มีเสียงแทรกซ้อน 
5.5 ท าอย่างไรให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้นับความเท่าเทียมไม่เลื่อมล้ าทางสังคมจากการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ปัญหาของ คนตกงาน คนจน คนไร้บ้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิดเช่น การตรวจหาโรคที่คิดเงินแพงจนไม่ได้ไปตรวจเป็นของการแพร่ระบาด และบุคลากรที่
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ขาดแคลนเครื่องมือการป้องกัน เช่นชุด PPE. และหน้ากากอนามัยรวมถึง แอลกอฮอล์ ที่กล่าวมานี้รัฐ
บกพร่องอย่างรุนแรงและขาดจริยธรรมอย่างสูง 

5.6 ครั้งต่อไปถ้าประชุมออนไลน์ ควรให้ผู้ควบคุมระบบทดสอบและท าความเข้าใจกับ
โปรแกรมให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะทางด้านระบบการสื่อสารทางเสียง บางช่วงเสียงของอธิการบดีเงียบ
หายไปนานมาก ๆ 

5.7 ควรชี้แจงการใช้เครื่องมือแบะอุปกรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 
5.8 ควรก าหนดรูปแบบของบทความที่ชัดเจน และให้ส่งบทความเพ่ือกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาตรวจก่อนน าเข้าสู่กระบวนตีพิมพ์ ขาดการตรวจสอบบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกับภาษาไทย อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลาในการตรวจสอบบทความก่อนส่งเข้าระบบของวารสาร
ตามลิงค ์

5.9 อยากให้ผู้ควบคุมในการถ่ายทอด เพราะยังมีเสียงแทรกเต็ม เช่นไปจ่ายตลาดก็มี คุยกันก็
มี อ่ืนๆข้อนี้ปรับปรุงได้จะดีมาก 
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สรุปกำรประเมินบทควำมวิจัย (กลุ่มที่ 3) 
ในกำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings)  

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อกลุ่มน าเสนอบทความวิจัย : สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
 1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษ์บทความ 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพบทควำม 
(N = 32) 

 

ประเด็นกำรประเมิน ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
เหมำะสม ปรับปรุง 

ชื่อเรื่อง   
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 24(75%) 8(25%) 

บทคัดย่อ  
(ภาษาไทย) มีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทความประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี
วิจัย ผลการวิจัยวิจารณ์ สรุป (200-250 ค า) 

24(75%) 8(25%) 

Abstract  
(บทคั ดย่ อภาษา อั งกฤษ)  เขี ยน ให้ ต ร งกั บ
ภาษาไทย 

24(75%) 8(25%) 

ค ำส ำคัญ/Keywords 3 ค า 26(81.25%) 6(18.75%) 
บทน ำ  
กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ท าการวิจัย 
กล่าวถึงปัญหาที่น ามาสู่การวิจัย ทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีที่น ามาวิจัย สรุปเพ่ือเชื่ อมโยงไปสู่
ค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

27(78.25%) 7(21.75%) 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 32(100%) 0(0%) 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ 

30(93.75%) 2(6.25%) 

ผลกำรวิจัย  
ตอบค าถามวิจัย/ปัญหาที่ต้องการทราบ ได้
สมเหตุสมผล 

22(68.75%) 10(31.25%) 

อภิปรำยผล  
มีการอภิปรายผลตามล าดับ 22(68.75%) 10(31.25%) 

องค์ควำมรู้ใหม่  
ระบุ องค์ ความรู้ ที่ ค้ นพบจากการวิ จั ยหรื อ 23(71.75%) 9(28.25%) 
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ประเด็นกำรประเมิน ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
เหมำะสม ปรับปรุง 

สั ง เคราะห์ออกมาในรูปแบบโมเดล พร้อม
ค าอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และ
โมเดลมีที่มาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใด
อย่างกระชับ เข้าใจง่าย 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
มีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 20(62.5%) 12(37.5%) 

เอกสำรอ้ำงอิง  
มีความทันสมัย/ใช้รูปแบบ APA 24(75%) 8(25%) 

ควำมทันสมัย 
มีความทันสมัย/มีประโยชน์ต่อสังคม 22(68.75%) 10(31.25%) 

กำรใช้ภำษำ  
รูปแบบการเขียนถูกต้องตามข้อก าหนด ในแต่ละ
ย่อหน้ามีความเชื่อมโยง 

20(62.5%) 12(37.5%) 

คุณค่ำ/คุณภำพทำงวิชำกำร  
ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่นของบทความ 28(87.5%) 4(12.5%) 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรมีผู้เชี่ยวชำญตรวจบทคัดย่อภำษำอังกฤษให้ตรงกับภำษำไทย 
  
  จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลการประเมินบทความวิจัยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่ม 
3  “สำขำวิชำรัฐศำสตร์”  ของนิสิตหลักสูตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา รัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยการน าเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามล าดับขั้นตอน ไม่สับสน 
สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเน้ือหาของผลงานได้โดยสะดวก และมีการใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตาม
หลักภาษา ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของ กระบวนการวิจัยถูกต้องและเหมาะสมทุกขั้นตอน 
(มีวัตถุประสงค์/ สมมติฐาน/ ขอบเขต/ ขั้นตอนด าเนินงาน/ ทฤษฎีที่ใช้เหมาะสม) ผลการวิจัย ตอบ
ค าถามวิจัย/ปัญหาท่ีต้องการทราบ ได้สมเหตุสมผล อภิปรายผล มีการอภิปรายผลตามล าดับองค์
ความรู้ใหม่ ระบุองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยหรือสังเคราะห์ออกมาในรูปแบบโมเดล พร้อม
ค าอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และโมเดลมีที่มาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใดอย่าง
กระชับ เข้าใจง่ายสรุป/ข้อเสนอแนะมีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เอกสารอ้างอิง มีความ
ทันสมัย/ใช้รูปแบบ APA ความทันสมัยมีความทันสมัย/มีประโยชน์ต่อสังคม การใช้ภาษา รูปแบบการ
เขียนถูกต้องตามข้อก าหนด ในแต่ละย่อหน้ามีความเชื่อมโยงคุณค่า/คุณภาพทางวิชาการ ข้อดี ข้อเสีย 
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จุดเด่นของบทความ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
ภาษาไทย 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพงำนวิจัย 
 3.1 ปัญหำวิจัย 

1) ควรขยายปัญหาวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) ควรเสนอปัญหาวิจัยให้มีขอบเขตพ้ืนที่ในการท าวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3) ควรก าหนดรูปแบบบทคัดย่อภาษาภาษาไทยให้คลอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 
4) สภาพปัญหาที่น าไปสู่ที่เรียกว่า อะไรที่ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม จึงน าไปสู่ปัญหา

ในการวิจัยที่ต้องการค าตอบ หรือสะท้อนภาพคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือน าไปสู่คุณลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นอย่างไร ตามหลักธรรม 

5) มีการน าเสนอประเด็นที่มาไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง จึงท าให้แสดงที่มาของปัญหาไม่ชัดเจน 
ขาดการอ้างอิงที่มาของปัญหาซึ่งอาจจะเป็นความคิดของผู้วิจัย ที่ต้องการท าเรื่องนี้ แต่ไม่มีที่มาที่
ชัดเจน อาจจะน าไม่สู่ข้อโต้งแย้งในภายหลังได้ 

6) ผู้วิจัยต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ มีค าที่ส าคัญในประเด็นของชื่อเรื่องที่จะท าวิจัยให้ครบและ
ครอบคลุม 

7) ผู้วิจัยไม่เสนอปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการเลือกตั้ง  

8) ผู้วิจัยไม่สามารถใช้ภาษาทางวิชาการในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ การสะท้อน
สภาพปัญหาเพื่อน าไปสู่การวิจัย จึงไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  

9) ผลการวิจัยส่วนใหญ่ไม่แสดงสัญลักษณ์ในเชิงปริมาณ จึงควรปรับปรุงตามรูปแบบ
ของคณะกรรมการ รวมท้ังมีการล าดับความเป็นมาของปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนประเด็น
การวิจัยมีความกระชับ 

10) ตัวแปรตามไม่ตอบปัญหาที่ต้องการทราบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
11) การวิจัยเชิงคุณภาพขาดการวิเคราะห์ค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ให้เป็นไปในเชิง

วิชาการในทางการเมืองเช่น ธรรมาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างไร  
ขาดความเชื่อมโยงในประเด็นปัญหาที่จะท าวิจัย 

12) การน าเสนอข้อมูลขาดการอ้างอิงเอกสารต้นฉบับและตามหลักวิชาการ 
13) งานวิจัยอธิบายถึงปัญหาของการมีส่วนร่วม และปัญหาที่ไม่ไปเลือกตั้งจะเกิดอะไร

ตามมาอธิบายไม่เห็นภาพชัดเจนอันจะก่อให้เกิดการสร้างแนวทางปฏิบัติส าหรับงานนี้ 
14) ผู้วิจัยยังไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงค าถามตามตัวแปรที่ให้ผู้ตอบเข้าใจในประเด็น

ปัญหาของงานวิจัยที่ต้องการค าตอบในเรื่องนั้นๆ 
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15) ควรปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
16) ควรบอกว่า พฤติกรรมการในการออกเสียงเลือกตั้ง มีความส าคัญอย่างไร จึงต้องไป

ใช้สิทธิ์ 
17) ควรแสดงตารางภาพรวมที่มาของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน โดยน ามาจาก

ผลการวิจัยในบทที่ 4 
18) ควรเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ปรับเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน 
19) ควรน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือพฤติกรรมการเลือกตั้ง การสื่อสาร

ทางการเมืองหรือ ภาวะผู้น า ให้ตรงหรือสอดคล้องกับชื่อเรื่องมาประกอบการอภิปรายผลจะได้ตรง
ตามประเด็นและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 
 3.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1) ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม แต่ควรเพิ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวข้องเนื้อหาหรือมี
ความเข้าใจมีส่วนได้รับรู้เรื่องนั้นๆ จริง เพ่ือแสวงหาค าตอบของงานวิจัยได้อย่างชัดเจน 

2) วิธีการด าเนินการวิจัย มีความเหมาะสม ควรเพ่ิมขอบเขตการวิจัยด้านพ้ืนที่ให้
กว้างขวางอีก 

3) วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แต่มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งไม่ก าหนดจ านวน
และท าการสัมภาษณ์หรือไม่ 

4) วิธีด าเนินการวิจัย เหมาะสมตามบริบทที่ท าการศึกษา 
5) เป็นวิธีการด าเนินการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี เป็นการสนับสนุนการวิจัยซึ่งกันและกัน

ท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มากยิ่งขึ้นแต่ต้องสังเคราะห์ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับทางวิชาการมาก
ขึ้น 

6) วิธีด าเนินการวิจัยเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทนี้ต้องการศึกษาแต่ผู้ที่ให้
สัมภาษณ์มีอย่างน้อย 8 รูปหรือคน ตามขอบเขตที่ผู้วิจัยต้องการทราบความเห็นจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้อง และควรเพิ่มให้เหมาะสมกับประเด็นที่มีความหลากหลาย เพราะเกี่ยวกับข้องการกับเมือง
และประชาธิปไตย เพ่ือหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน อีกท้ังควบคุมค่าอคติท่ีอาจเกิดขึ้น 

7) ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดและเหมาะสมกับการตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัย 

8) การด าเนินการวิจัย มีกระบวนการท่ีออกแบบค่อนข้างดี เพราะเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพียงแต่ขาดทักษะในการวิเคราะห์ มีประเด็นใดซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับเนื้อหา ต้อง
เป็นที่น่าเชื่อถือหรือมีทักษะประสบการณ์ในด้านนั้นจริงๆ เช่นนักวิชาการที่ผู้วิจัยเฉพาะด้านในแต่ละ
เรื่อง 

9) การวิจัยเชิงคุณภาพควรมุ่งวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยต้องสังเคราะห์
เป็นส าคัญเพ่ือน าเสนอผลงานในทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
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10) ผู้วิจัยควรน าเชิงคุณภาพและปริมาณ มาเสริมเพ่ิมเติมให้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น  

11) ผู้วิจัยบอกว่า เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแต่กระบวนการหรือขั้นตอนของการ
ด าเนินการวิจัยต้องแจ้งให้ชัดเจนว่า ได้มาอย่างไร เช่น สัมภาษณ์สด เขียนข้อความบันทึกตามแบบ
การสัมภาษณ์ บันทึกเทป สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ระบุวันเวลาให้มีความน่าเชื่อถือ วันละกี่ท่านที่ไป
สัมภาษณ์  

12) การด าเนินการวิจัยมีมาตรฐานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
13) ควรระบุขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยให้ชัดเจน 
14) บทความวิจัยค่อนข้างสมบูรณ์ อธิบายเป็นขั้นตอนชัดเจน แต่อธิบายละเอียดเกินไป

จนไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการอธิบายสาระส าคัญของงานวิจัย 
15) อธิบายงานวิจัยได้ละเอียดตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยแต่ควรแสดงค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม(Reliability) 
 3.3 องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1) องค์ความรู้จากการวิจัยในเชิงปริมาณควรน ามาจากตารางผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าข้ออ่ืนๆ ในด้านนั้นๆ 

2) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในเชิงคุณภาพเน้นการสัมภาษณ์ควรน าปัญหาและ
ข้อเสนอจากค าถามปลายเปิดไปประกอบการสัมภาษณ์ เพ่ือที่จะให้ได้ค าตอบที่สามารถแก้ปัญหาจาก
เชิงปริมาณได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นแสดงว่ามีการผสานวิธีอย่างแนบแน่น และสามารถน าไปใช้
ประยุกต์ในการปฏิบัติภารกิจของงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงๆ ยิ่งขึ้น 

3) องค์ความรู้จากการวิจัย ต้องสามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนาหรือส่งเสริมให้มี
คุณภาพหรือเกิดการมีส่วนร่วมและส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและนักการเมือง
ต่อไป 

4) สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยที่กระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ าย 
ไม่ยืดเยื้อต่อผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

5) องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยนั้น เน้นส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วม การเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
 3.4 ประโยชน์/กำรประยุกต์ใช้/ผลกระทบต่อสังคมของงำนวิจัย 

1) สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีส่วนร่วมและสามัคคีของของสังคม 
2) สร้างแนวทางการส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน 
3) สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น 
4) ท าให้ทราบว่าหลักพุทธธรรมเป็นแกนหลักในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนได้มากกว่าที่เคยรับรู้ 
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5) ประโยชน์การประยุกต์ใช้และผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดความถูกต้อง ความชอบ
ธรรมตามกฎเกณฑ์ วิเคราะห์ด้วยเหตุผลถูกต้อง ไม่ก้าวก่ายเพ่ือรักษาความสงบสุข และความชอบ
ธรรมให้ด ารงอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นผลท าให้สังคมมีความสงบสุข 

6) สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัย ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและทุก
หน่วยงาน โดยการคัดกรองและการปฏิบัติของบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

7) เมื่อน าองค์ความรู้ไปใช้ ในองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ย่อมสร้างผลกระทบทางที่ดีต่อ
สังคม 

8) ท าให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและส่งผลดีต่อสังคมและประเทศ 
9) ท าให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตยช่วยการส่งเสริม 

การปฏิบัติ และการสร้างจิตส านึก ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม ในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชนต่อไป 

10) งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปในการปรับปรุงปัญหาภาวะผู้น าทางการเมือง 
11) สามารถน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้น าทาง

การเมืองที่พึงประสงค์ของประชาชนได้ต่อไป 
12) สามารถน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ทางรัฐศาสตร์ในยุคปี ค.ศ. 2020 
13) ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปกครององค์กรคณะสงฆ์ได้เช่นกัน 
14) ผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีการอ้างอิงงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 
15) ผลการวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารทางทางการเมืองตาม

แนวพุทธธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีหยั่งยืนต่อไป 
16) ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะไปปรับใช้กับการปกครองอันจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการเมืองต่อไป 
 
3.5 กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ของงำนวิจัยในอนำคต 

1) การต่อยอดองค์ความรู้ควรส่งเสริมให้มีนโยบายและกฎหมายสู่วิธีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

2) ควรน าองค์ความรู้ของการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานและองค์การอ่ืนๆ 
3) ควรขยายงานวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพงานทางด้านการเมืองการปกครองของ 

หน่วยงานอื่นๆ  
4) ควรน าองค์ความรู้ของงานวิจัยไปบรรยายในรายวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องและต่อยอด 

ผลการวิจัย 
5) ควรวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคการเมืองของประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน  
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6) ในอนาคตผู้วิจัยและนักวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ขยายผลหรือต่อยอดได้ 
เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

7) นักวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ไปขยายผลหรือต่อยอดให้เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ได้ 
8) ในอนาคตควรก าหนดประเด็นการวิจัยให้ชัดเจน และหัวข้อการวิจัยควรกระชับ  
9) ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความคิดต่อยอดในงานวิจัยให้มากกว่านี้ 
10) ควรมีวิจัยในลักษณะเจาะลึกในแต่ละประเด็นทางการเมืองที่เป็นปัญหาควร

น าเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

11) สามารถน าผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเจาะลึกในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการสร้างจิตส านึกทางการเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนจน
ก่อให้เกิดแนวทางการปกครองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

12) ควรใช้หลักธรรมน าการปกครองเพ่ือการวิจัยที่จะได้เกิดองค์ความรู้ที่สร้างเข้าใจ
และสามารถไปปฏิบัติได้อย่างยาวนานและหยั่งยืนตลอดไป จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตำมนี้ 
 
 

 (ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์) 
กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 

รับรองตำมนี้ 

 
 (ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 

ประธานกรรมการ 

                     รับรองตามนี้                                              รับรองตามนี้
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54 
 

รายช่ือการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุ่มที่ 3  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต: ฉบับแก้ไขหลังจากการประชุม  
 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  
(เต๋จ๊ะดี) 

 

2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
จริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร  
(วงษ์โพธิ์) 

 

3 ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระชัยยา  ตเมโธ  (ตุ่นมี)  
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
4 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พระครูญาณวิจักขณ์  
(ชัยวัฒน์ อริญฺชย าโณ) 

 

5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

พระนิคม จนฺทธมฺโม  (สุข
เจริญ) 

 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
ทางการเมืองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี)  

7 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตต าบล
เมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ(ประ
ทุมทอง) 

 

8 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ 

พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง)  
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
9 จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท 
(จ๋อมพนัส) 

 

10 วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายเกรียงไกร พัฒนโชติ  

11 การเสริมสร้างความเข้าใจการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์  ทองบ่อ  

12 คุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุ
ริสธรรมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ  

13 พฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี 
พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 

นางสาวณัฐกาญจน์  เข็มนาค  
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
14 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

นายธเดช ชวัลลักษณ์  

15 การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัด
ปทุมธานี 

นายปฐวี ท้ายเมือง  

16 การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

นางสาวรัตนา สารักษ์  

17 การสื่อสารทางการเมืองของ
เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 

นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ  

18 การสื่อสารทางการเมืองของ
พระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศ
เมียนมาร์ 

Ven. Poke Pha  
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
19 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร 

พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี  
(ศรีพันลม) 

 

20 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโ
(อรรถารส) 

 

21 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ 

พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี 
(เจริญพล) 

 

22 การสื่อสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

พระมหาศิวพล  พลเมธี  
(ใกล้ชิด) 

 

23 พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

พระมหาสมเกียรติ  
เขมจาริ าโณ (จงเกษี) 
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
24 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ

ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

พระมหายิ่งยศ  มหามงฺคโล  
(ยืนยง) 

 

25 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ต าบลหนองแก อ าเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต  
(คงชีวะ) 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า 
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่* 

CIVIL POLITICAL PARTICIPATION IN SUTEP FOREST RETURNING DEMAND  
OF CHIANG MAI PROVINCE 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 
Phra Krisadayooth Dhammavaro (Tejadee) 

E-mail: krisadagooth76@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ช่องทางการเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมให้มาก
ขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเมืองภาคพลเมือง; การทวงผืนป่า  
 
Abstract 

This research article was To study the level of people’s opinion, to 
Compare the people’s opinions to study and the problems, obstacles in the Civil 
Political Participation in Doi Suthep Forest (Pa Waeng) Returning Demand of Chiang 
Mai Province Using mixed methods, finding the level of people’s opinion to Civil 
Political Participation All aspects were at middle level classified by personal factors 
and Based on different is not found to be different rejecting the research hypothesis. 
Recommendation for this problem was that there should add more channels for 
public relations to give knowledge to people. More channels for opinion expression 
that were not obstacle to daily activities such as social media should be added 
Keywords: Political Participation; Civil Political; Forest Returning 
 
 
 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020  
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496: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเป็น
แนวคิดและหลักการส าคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเป้าหมายของประชาธิปไตยชุมชน คือ การปลุกความต่ืนตัวปลุกความตระหนักถึงสิทธิ
ความเป็นประชาชนของคนในชุมชนท้องถิ่นตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญให้คนในชุมชนลุกขึ้นมา
ปกป้องลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีความเสมอภาคมีส่วนในการตัดสินใจใน
เรื่องของส่วนรวมและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของประชาธิปไตยโดยตรง (โกวิทย์ พวงงาม , 2553) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดยการฝึกอบรมให้
ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงพอจะกล่าวได้ว่าจาก
การด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  (พระ
ครูพัชรกิตติโสภณ, 2561) 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 
ขาดแคลนและส่ิงแวดล้อมถูกท าลายลงอย่างมากและรวดเร็ว จนขาดความสมดุล เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน โดยการให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึง
พอจะกล่าวได้ว่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง 
(ปรัชญ์ รุจิวนารมย์, 2562) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาเป็นป่าดังเดิมเหมือนที่ใน
อดีตที่ผ่านมารวมถึงเพ่ือให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของประชาชนและประเทศชาติ โดยหวังว่าผลของการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะแนวทางให้กับการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่เขตดอยสุเทพปุยได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่ วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในกา รทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก าหนด
กลุ่ มตัวอย่ าง  จ า น วน  3 9 1 คน  จา กกา รค า นวณขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่ า งโดยใช้สู ตรของ  
ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 17,145 
(เทศบาลต าบลสุเทพ, 2562, ออนไลน์) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.896 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐา น การทดสอบค่า ที  
ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่ คุณ ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 12 รูปหรือคน เก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิง
พรรณนา  
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะ ห์ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง  

ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดย รวม                (n=391) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
ด้านการตัดสินใจ 2.66 1.30 ปานกลาง 
ด้านการปฏิบัติ 2.68 1.32 ปานกลาง 
ด้านการรับผลประโยชน์ 2.95 1.13 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผล 2.78 1.33 ปานกลาง 
รวม 2.77 1.25 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ ( ป่ า แห ว่ ง )  จั งหวั ด เชี ย ง ให ม่  โ ดยภา พร วมอ ยู่ ใ น ร ะดับป า นกลา ง  ( = 2 .7 7 )  
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้   
ด้า น รั บผลประโยชน์  ด้ า นประเ มินผล  ด้า นกา ร ตัดสิ น ใจ  ด้ า นกา รปฏิ บั ติ  ตา มล า ดับ  
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยสส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง  

ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig  
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -.674  0.501  / 
อายุ   19.303 0.00* /  
ระดับการศึกษา   1.59 0.21  / 
รายได้ต่อเดือน   3.176 0.24  / 
สถานภาพในชุมชน   43.33 0.00* /  

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี อายุ และสถานภาพในชุมชนต่างกัน มี
ควา มคิด เห็ น ต่อกา ร มีส่ วน ร่ วมทา งกา ร เ มืองภา คพล เ มือง ในการทวงผื นป่ า ดอยสุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว ้

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมือง 
ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการตัดสินใจ ทรัพยากรป่าไม้ของป่าดอย
สุดเทพลดลง 

ควรช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าดอยสุเทพ
ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 

ด้านการปฏิบัติ การใช้พ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่นึก
ถึงผลเสียที่จะได้รับ 

การใช้พ้ืนที่ ต้องค านึงให้เกิดผลเสีย
น้อยที่สุด 

ด้านการรับผลประโยชน์ การไม่รักษาและปกป้องผืน
ป่าไม้ดอนสุเทพ 

ควรอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งต้นก าเนิ ด
ของพืชพันธุ์สัตว์ป่าและต้นน้ า 

ด้านการประเมินผล ท า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ภั ย
ธรรมชาติๆที่ตามมา 

ควรปลุ กป่า ให้มา กที่ สุ ดท า ให้ ภั ย
ธรรมชาติจะไม่รุนแรง 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมือง (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ด้านการตัดสินใจ คือ 1) ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 2) รักษาป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติ 3) 
ใช้สิทธิของความเป็นพลเมือง 

ด้านการปฏิบัติ คือ 1) ช่วยกันปกป้องไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 2) รักษาไว้ให้อยู่ คู่
บ้านเมือง 3) สร้างจิตสมนึกให้มีการรักษาป่าไม้ 

ด้านการรับผลประโยชน์ คือ 1) มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ 2) เป็นที่อยู่ของสัตย์ป่าและต้นแม่น้ า 
3) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ด้านการประเมินผล คือ 1) มีผืนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของชาติ 2) ช่วยลดปัญหาภัยธรรมชาติ 
3) ช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้บริสุทธ์ิมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา ความคาดหลังของประชาชนต่อประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการตัดสินใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ต้องไม่มีการตัดไม้ท าลายหรือ
บุกรุกป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นที่ต้ังของพระบรมธาตุดอยสุเทพที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมฤตา สารธิวงค์, (2558) ได้วิจัยเรื่ อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง พ.ศ. 2551 ” พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ด้านการปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ต้องช่วยกันรักษาและปกป้อง
ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่าที่ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ คู่ผืนป่าบริเวรป่าดอยสุเทพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัธ มีบุญธรรม, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการรบัผลประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  อยากให้มีผืนป่าที่
อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตย์ป่าเป็นต้นแม่น้ าและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑามาศ ประยูรทอง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงกั บมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC)” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  ท าให้ช่วยลดปัญหาภัย
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563500: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ธรรมชาติเพ่ิมออกซิเจนให้บริสุทธ์ิมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร พาณิชอัตรา, (2553) 
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทต่อการปฏิบัติงานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
กรณีศึกษา หมู่บ้านหลุก ต าบลเมืองสง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จวน
อรุณ อักษรเสือ, (2549) ได้ศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีเพศต่างกัน มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า
ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่ามากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกภพ ลิมป์วิบูล, (2548) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบวา นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองที่อายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่าง  

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก ปัญญาสิงห์, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
กับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน :กรณีศึกษา  ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น” พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองไม่แตกต่าง
กัน 

4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีรายได้ไม่เหมือนกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรักษ์ เก่งเรียน, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาค
พลเมืองในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557” พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการก่อ
ตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทยไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนทุกสถานภาพในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึง
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สอดคล้องกับงานวิจัย กฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ, (2555) ได้ศึกษา “การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพการ
จัดท าแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ” พบว่า 
ประชาชนสถานภาพต่างกัน มีการคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า

ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. ด้านการตัดสินใจ คือ ประชาชนมีความส านึกถึงดินแดนบ้านเกิดด้วยพลังรักและศรัทธาใน

ผืนป่าดอยสุเทพซ่ึงมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่คอยคลุมครองชาวเชียงใหม่อยู่และตระหนักถึงสะภาพปัญหาทาง
ธรรมชาติที่เกิดภาวะโลกร้อนภัยแล้งน้ าท้วมและป่าไม้ลดลงไปมาก 

2. ด้านการปฏิบัติ คือ การที่เราไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรป่าไม้ที่ มีอยู่นอยลงเพ่ือมาท า
ประโยชน์ที่น้อยซ่ึงไม่ค านึ่งถึงผลท่ีได้กลับมาเช่น ป่าลดลง สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไม่สมดุลท าให้
เกิดมหาวิบัติภัตต่าง ๆ 

3. ด้านการรับผลประโยชน์ คือท าให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างม่ันคงอนุรักษ์ความเป็นบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาให้คงอยู่สู่รุ่นต่อๆ ไป 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการรับผลประโยชน์ 

- เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและต้นแม่น้ า 
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ด้านการประเมินผล 
- ช่วยลดปัญหาภัยธรรมชาติ 
- ช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้ธรรมชาติมากขึ้น 

ด้านการตัดสินใจ  
- ไม่ตัดต้นไม้ท าลายป่าธรรมชาติ 
- รักษาป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติ 

ด้านการปฏิบัติ 
- ช่วยกันปกป้องไม่ให้ตัดต้นไม้ถูกท าลาย 
- สร้างจิตส านึกในการรักษาป่าไม้ 
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4. ด้านการประเมินผล คือการที่เราออกมาใช้สิทธิในการไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ที่ เป็นที่ เคารพและศรัทธาท าให้ทราบถึงการตระหนักถึง
ธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ร่วมกับกับธรรมชาติไม่ให้คิดที่จะใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ก่ีคน 
และเพ่ือจะช่วยให้ผืนป่ามีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความสมดุลของธรรมชาติสืบ
ต่อไป 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

- ควา มสามัคคีของพล เมืองที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอนุรั กทรัพยากรธรรมชาติป่าไ ม้  
ในการรวมตัวกันรักษาพลเมืองพร้อมใจกันมาแสดงออกซ่ึงสิทธิของพลเมืองตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- จิ ตส า นึ กของพล เ มืองที่ มีพลังความสามัค คีต่อทรัพย ากรป่า ไ ม้และสิ่งแ วดล้ อม  
ที่เป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองอยู่ไม่ควรลดหรือท าลายลงไป 

- พลเมืองรวมใจกันเพ่ือรักษาลมหายใจของประชาชนชาวเชียงใหม่ในการอนุรักษ์พ้ืนป่าและ
ธรรมชาติที่เป็นทั้งลมหายใจและที่เคารพศรัทธาของประชาชน 

- เป็นพลังของพลเมืองช่วยกันป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ลุอ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กรเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของธรรมชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ด้านการตัดสินใจ มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการปฏิบัติ มีนโยบายให้มีการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการรับผลประโยชน์ มีนโยบายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการประเมินผล มีนโยบายในการรักษาดูแลผืนป่าท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
ด้านการตัดสินใจ จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการปฏิบัติ ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการรับผลประโยชน์ ต้ังศูนย์อบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการอนุรักษ์ธ รรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ด้านการประเมินผล ต้ังหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐในการรักษาดูแลผืนป่าระดับ

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้ง ต่อไป    
1) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ปร ะชาชนแสดง

บทบาท ต่อการมีส่วนร่วมทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
2) ควรศึกษานโยบายที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเมืองภาค

พลเมือง 
3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน ร่วม

ทางการเมืองของภาคพลเมือง 
4) ควร มีกา รน าหลั กธร รมมาประยุ กต์ ใช้เ พ่ือให้กา รมีส่วน ร่วมทา งกา รเมือง มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่าง กันมีความคิดเห็นแตกต่าง กัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ สังคมปัจจุบันมักแบ่งชนชั้นระหว่างคนจน คนรวย ท าให้มีการ
เลื่อมล้ าในสังคมมาก ไม่มีความเสมอภาคความเลื่อมล้ าทางฐานะ คนรวยชอบเอาเปรียบคนจน คนมีความรู้ เอา
เปรียบคนด้อยการศึกษามีการใช้อ านาจและปิดบังเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการปิดหูปิดตาประชาชนกฎหมาย
เก่ียวกับข้าราชการทุจริตบางมาตรายังมีช่อง โห ว่ท าให้เ กิดการทะเลาะ แบ่งพรรค แบ่งพวกท าให้ประชาชน
เอือมระอา ประชาชนเกิดการเบื่อหน่าย 
ค าส าคัญ : ; ประชาชน; จริยธรรม; ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
Abstract 
  This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for political office 
holders’ ethics at Vichienburi District, Phetchabun Province , using Mixed Methods. Findings 
were the level of people's opinion on the People’s opinions on political office holders’ ethics 
at Vichienburi District, Phetchabun Province by overall was at high level . Based on different is 
found to be different accepting the set hypothesis. Problems and obstacles were that the 
present social problems were division of social status between the poor and the rich causing 
social inequality. The rich takes advantage of the poor. The learned takes advantage of the 
less-learned. Political; office holders used authority to conceal or change the data, blindfolding 
people. The laws of office holders’ corruption still have loopholes, causing conflict, 
desegregation, making People bored. 
Keywords: People; ethics; political office holders 
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บทน า 

ประเทศไทยป กครองโดยร ะบอบประชา ธิปไตยแบบรั ฐสภามายาวนานกว่า 86  ปี แต่ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยยังไม่มีเสถียรภาพ สภาพการเมืองยัง อ่อนแอและเผชิญกับวิกฤติหลายครั้ง  ซ่ึง เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยัง ไ ม่ประสบความส าเร็จในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และมี
เสถียรภาพ  ่ระบอบประชาธิปไตยของไทยยังล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด การเมืองและระบบราชการของไทยยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง นักการเมืองและข้าราชการยังนิยมการใช้อ านาจ
และระบบอุปถัมภ์มากกว่าการใช้กฎหมายซ่ึงท าให้ระบบการเมืองขาดความชอบธรรม ระบบราชการไ ม่มีธรรมาภิ
บาล เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ และสังคมมีความอ่อนแอ สาเหตุพ้ืนฐานของปัญหาเหล่านี้
เกิดจากสังคมไทยมีค่านิยมทางวัตถุสูง การพัฒนาที่ผ่านมาไ ม่มีดุลยภาพระหว่าง มิติทาง วัตถุ กับจิตใจ ไ ม่มีการ
รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอย่างจริงจัง ระบบการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างพฤติกรรมที่ เหมาะสม
ให้แก่เด็กและเยาวชนประกอบกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ไ ม่อาจควบคุมแก้ไขพฤติกรรมของ
บุคคลได้ และที่ส าคัญผู้บริหารประเทศก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน สิ่ง เหล่านี้ทับถมอยู่ ในสังคมไทย
มานานจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการบริหารประเทศ 
 วิกฤติทางการเมืองและความแตกแยกในสังคมไทยในช่วง เวลาที่ผ่านมาไ ด้สะท้อนปัญหาส าคัญหลาย
ประการของประเทศ ทั้งการใช้อ านาจอย่างไม่ชอบธรรมของนักการเมือง การทุจริตในวงราชการการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ความเหลือมส าในการกระจายรายไ ด้ และความไ ม่เท่าเที ยมของโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ รวมทังปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ ไ ม่ไ ด้เป็น
เพียงผลอันเกิดจากโครงสร้างทางอ านาจที่ถูกผูกขาดโดยชนชั้นน า การบริหารเท่านั้น แต่เ กิดจากการย่อหย่อน
ราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการมีกฎหมายที่ขาดสภาพบัง คับเท่านั้น แต่เ กิดจากการย่อหย่อนในศีลธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัยของคนในสังคม และรวมถึงการขาดจิตส านึกด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนของผู้บริหารประเทศทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อรทัย ทวีระวงษ์ , 2545) 

สาเหตุการศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า การปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีการสร้าง
จริยธรรมให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืน โดยจะต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ในบริ บทของสังคมไทย 
สามารถน าหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ประกอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาประเด็นการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน โดยมีวัตถุประสง ค์เ พ่ือสร้างความตระหนักเ ก่ียวกับปัญหา
ความย่อหย่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทย กระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้มีธรรมาภิบาล สร้างมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย รวมทั้ง
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมและความไร้ระเบียบวินัยที่สะสมมานานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย

เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในอ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 69,900 คน 
(แหล่งข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  298 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรม

ของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม และ
รายด้าน                                                                              (n=398) 

 
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ระดับความคิดเห็น  
แปลค่า X  S.D. 

 ด้านคุณลักษณะ 3.47 0.80 มาก 
 ด้านพฤติกรรม 3.68 0.83 มาก 
 ด้านการตัดสินใจ 4.00 0.83 มาก 
รวม 3.71 0.82 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ ( X =4.00) ด้านพฤติกรรม ( X =
3.68) ด้านคุณลักษณะ ( X =3.47) ตามล าดับ 
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ี ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวามคิดเห็นของประชาชน ต่อจริยธรรมของผู้ที่

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 0.320   
อายุ 0.298 0.879   
การศึกษา 4.242 0.001*   
อาชีพ 2.444 0.053   
รายได้ 5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณลักษณะ ลักษณะที่พบเห็น ไม่สามารถบอก
จิตส านึกต่อส่วนรวมได้ 

ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อน
เลือกต้ังครั้งต่อไป 

 ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมเฉพาะหน้าไม่สามารถสื่อ
ตัวตนได้ 

ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบ
ทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 

 ด้านการตัดสินใจ ไม่ฟังความเห็นจากประชาชนและ
ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และ
ต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะ คือ ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อนเลือกต้ังครั้งต่อไป 
ด้านพฤติกรรม คือ ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ี ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวามคิดเห็นของประชาชน ต่อจริยธรรมของผู้ที่

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 0.320   
อายุ 0.298 0.879   
การศึกษา 4.242 0.001*   
อาชีพ 2.444 0.053   
รายได้ 5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณลักษณะ ลักษณะที่พบเห็น ไม่สามารถบอก
จิตส านึกต่อส่วนรวมได้ 

ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อน
เลือกต้ังครั้งต่อไป 

 ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมเฉพาะหน้าไม่สามารถสื่อ
ตัวตนได้ 

ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบ
ทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 

 ด้านการตัดสินใจ ไม่ฟังความเห็นจากประชาชนและ
ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และ
ต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะ คือ ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อนเลือกต้ังครั้งต่อไป 
ด้านพฤติกรรม คือ ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 
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ด้านการตัดสินใจ คือ ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายรายด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณลักษณะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองมีความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานร่วมกันท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญช์ อินทนู (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักธร รมาภิบาลขององค์การ  บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหาร ส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก 

2. ด้านพฤติกรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชน
เคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย โสวจัสสตากุล (2557) ได้
วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองท างาน
โปร่งใส ยอมรับมติเสียงข้างมาก และรับฟังเสียงข้างน้อยเป็นหลักการที่ส า คัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส นาคปฐม (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาล
เมืองชลบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชาย
และเพศหญิงต้องการผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน และท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือประโยชนของประชาชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจอ่อนโยน และมีความโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมก
ทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
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กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกช่วงอายุ
ต้องการผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ที่ที่ ทุ่มเทความพยายามและเพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และท ากิจกรรมกับประชาชน และมีความโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรเมธ 
ทองด้วง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่
การศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับจริยธรรมนักการเมืองต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศ
สมัย หมกทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
รายได้ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพ
ต้องการผู้น าทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใสในความรับผิดชอบ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จตุพร ผ่องสุข (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่
แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนแต่ละช่วงรายได้
มีความต้องการแตกต่างกัน คนที่มีรายได้มากแสวงหาอ านาจจากนักการเมือง แต่ประชาชนที่รายได้
น้อยจะมุ่งหาเลี้ยงชีพมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
 
 
 
 

Book 3.indd   17 7/6/2563   15:33:12



18 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการท างาน คือ ผู้น าทางการเมืองมีลักษณะบุคลิกที่ ดี 
และมีความยุติธรรม 

2. ด้านพฤติกรรม ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม 

3. ด้านการตัดสินใจ ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุก
หน่วยงานต้องให้มีความโปร่งใสเป็นอันดับแรก 

 
 
 
 

จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

ด้านคุณลักษณะ 

 มีบุคลิกที่ดี  

 มีความยุติธรรม 

 กระท าอย่างนักปราชญ์ 
 มีความฉลาดแก้ปัญหา 

 เก่งกล้าหาเหตุผล 

 เป็ น ค น มัธยั สถ์ แ ล ะ
เสียสละ

ด้านการตัดสินใจ 

 มีความโปร่งใส 

 อาศัยความยุติธรรม 

 น้อมน าเหตุผล 

 วางตนเป็นกลาง 

 น าทางเพ่ือส่วนรวม 

ด้านพฤติกรรม 

 มีจิตใจอ่อนโยน  

 มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ 

 แบ่งปันทุกโอกาส 

 ฉลาดในข้อบังคับ  

 รับใช้ประชาชน 

512: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการท างาน คือ ผู้น าทางการเมืองมีลักษณะบุคลิกที่ ดี 
และมีความยุติธรรม 

2. ด้านพฤติกรรม ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม 

3. ด้านการตัดสินใจ ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุก
หน่วยงานต้องให้มีความโปร่งใสเป็นอันดับแรก 

 
 
 
 

จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

ด้านคุณลักษณะ 

 มีบุคลิกที่ดี  

 มีความยุติธรรม 

 กระท าอย่างนักปราชญ์ 
 มีความฉลาดแก้ปัญหา 

 เก่งกล้าหาเหตุผล 

 เป็ น ค น มัธยั สถ์ แ ล ะ
เสียสละ

ด้านการตัดสินใจ 

 มีความโปร่งใส 

 อาศัยความยุติธรรม 

 น้อมน าเหตุผล 

 วางตนเป็นกลาง 

 น าทางเพ่ือส่วนรวม 

ด้านพฤติกรรม 

 มีจิตใจอ่อนโยน  

 มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ 

 แบ่งปันทุกโอกาส 

 ฉลาดในข้อบังคับ  

 รับใช้ประชาชน 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 จากงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”  

บุคลิกดี มีความยุติธรรม คือ คุณลักษณะที่ดีของนักการเมือง ผู้น าทางการเมืองมีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานร่วมกันท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือประโยช น
ขององค์การ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการ
ท างาน วิสัยทัศน์ทีกว้างไกลและจะได้น าคามรู้ความสามารถมาพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความโปร่งใส นักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ ในโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อถือได้ พูดค าในค านั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานที่ดีมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 

มีจิตใจอ่อนโยน เพราะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกด้วยพฤติกรรมนักการเมือง ผู้น า
ทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี จิตใจอ่อนโยน 

จริยธรรม
ของ

นักการเมือง 

บุคลิกดี 

จิตใจ
อ่อนโยน 

มีความ
โปร่งใส 
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ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม ผู้น าทางการเมืองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตัวเอง และช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ยาก เพ่ือให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเปิดให้มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม เสนอแนะ และ แก้ไขปัญหา โดยให้ทุกกลุ่มเข้ามา
มีส่วนร่วมรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และบอกข้อดีข้อเสียในการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการต่ืนตัวในการให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2. น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรให้ความรู้อย่างใกล้ชิดถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองที่พึงมี ไม่
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมาก ๆ และให้รับรู้ ถึงคุณค่าของ
สิทธิ หรือความส าคัญ เพราะในการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะท าให้เราได้ประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์
อย่างไร จะท าให้ประชาชนได้รับถึงคุณค่าสิทธิที่ตนเองมี 
 3. ประชาชนควรติดตามตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพ่ือท าให้ประชาชนไว้วางใจและ
เชื่อใจในการท างานของเจ้าหน้าที่  
 4. การน าเอาความคิดของประชาชนส่วนมากมาร่วมมือแก้ไขปัญหาให้ประโยชน์มากกว่า
ปัจจุบัน น าเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและน าไปแก้ไขอย่างจริงจัง 
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ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี* 

THE DHAMMADHIPATEYYA LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION AMINISTRATORS IN NONG SIM SUB-DISTRICT, KHEMMARAT 

DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE 
พระชัยยา ตเมโธ (ตุ่นมี) 

Phra Chaiya Thitameto (Tunmee) 
E-mail: chaiyatunmee@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความ วิจัยนี้ เ พ่ือศึกษ าระดับ  และเ ปรียบเ ทียบควา มคิดเห็ นของป ระชาช นตลอดถึงปัญห า

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ต าบลหนอง สิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ ในระดับมากทุก
ด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นภาพรวมแตกต่าง กันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคมสังคมตกอยู่ ในกระแส
บริโภคนิยม ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ และเป็ น
ประชาธิปไตย ผู้น าควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไ ด้มากที่สุด  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า; ผู้บริหาร; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Dhammatipateyya style Leadership of local administrators at Nongsim Sub-District, 
Khemarat District, Ubonratani Province, using Mixed Methods. by overall was at the high 
level all aspect, Findings were the level of people's opinion on Dahhmatipateyya style 
leadership of local administrators, People with different gender, age, educational level, 
occupation, incomes to be different rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles were that local administrators did not participation from people. Community 
and social institutes were in consumerism situation, looking for self interest more than 
interests for all. At present, many organizations lack Dhammatipateyya style leaders with 
ideology vision, ethics, sacrifice and democratic minds. 
Keywords: Leadership; Local Administrative; Administrative Organization. 
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บทน า 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นต้ังแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็น

การเปลี่ยนมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในการปกครองทั้ง 2 
รูปแบบนี้ มีความเหมือนกันโดยการใช้อ านาจปกครอง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาของ
สังคมในแต่ละยุคสมัย ที่ เป็นไปตามภูมิปัญญาของตน หลักกา รในทางพระพุทธศาสนาพบว่ า 
ธรรมาธิปไตยสามารถน ามาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ถ้ามีธรรมาธิปไตย ย่อมเจริญรุ่งเรือง 
เพราะอุปมาประชาธิปไตยเหมือนร่างกายหรือหุ่นยนต์ ส่วนธรรมาธิปไตยเหมือนจิตใจหรือผู้บังคับ
หุ่นยนต์ กล่าวคือ หุ่นยนต์ดี จะต้องมีคนที่มีปัญญาบังคับ จึงจะสามารถด าเนินไปสู่ เป้าหมายโดย
ปราศจากภัยพิบัติ (ฉัณทิพย์ จ าเดิมเผด็จศึก , 2561) ผู้น าที่ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม (ที่แม้จะมี
ผลประโยชน์ต่างกัน) ต้องการเหมือนกันคือ การยึดถือความถูกต้องและประโยชน์สุขของป ระชาชน
เป็นที่ต้ัง การคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน การปราบปรามการทุจริต การกระจายความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สังคมที่เข้มแข็งต้องจริงจัง
ในการตรวจสอบจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้น า การปล่อยปละละเลยจะท าให้เกิดวิกฤตจริ ยธรรมผู้น า 
และน าไปสู่วิกฤตประเทศอย่างที่ เป็นอยู่  เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของประเทศ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้น าให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว
ประเทศจะต้องเผชิญกับวิกฤตและเกิดความบอบช้ าเพราะความไร้คุณธรรมจริยธรรมของผู้น าใน หลาย
ระดับ จริยธรรมดังกล่าวพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมาธิปไตย ผู้น า ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ คือยึดถือ
หลักการ ความจริง ความถูกต้อง (วิษณุ เครืองาม, 2551)  
  ดังนั้นปัญหาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีว่าประชาชนมีความ
คาดหวังต่อลักษณะภาวะผู้น าทางปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งนี้ว่าผู้น า มีภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลอย่างไร และควบคุมให้บุคลากรขององค์การ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้น าท าอย่างไร
หรือมีวิธีการน าอย่างไรจึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเท
ความสามารถ และพยายามที่จะท าให้งานส าเร็จด้วยความเต็มใจ ด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเป็นที่ต้องการของประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล
หนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ส าหรับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีจ านวน 3,900 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอ าเภอเขมราฐ, 2562) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 355 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบ
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวม 
และรายด้าน                        (n=363) 

 
ท่ี ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็น  

ระดับ Χ  S.D. 
1 ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน 3.90 0.54 มาก 
2 ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.99 0.52 มาก 
3 ด้านผู้น าจริยธรรม 3.93 0.52 มาก 
 รวม 3.94 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =3.94 , 
S.D.=0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านผู้น าจริยธรรม และด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน ตามล าดับ 
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  2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิมอ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

สมมติฐาน ตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. เพศ ภาวะผู้น าฯ 6.459 - 0.002   - 
2. อายุ ภาวะผู้น าฯ - 7.695 0.002   - 
3. การศึกษา ภาวะผู้น าฯ - 14.091 0.001   - 
4. อาชีพ ภาวะผู้น าฯ - 12.992 0.000   - 
5 รายได้ ภาวะผู้น า - 15.707 0.001   - 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ

ผู้บริห ารอง ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในต า บลหนองสิ ม อ า เภอเขมร าฐ จั งหวั ด
อุบลราชธานี 

ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ด้านผู้น าการแลกเปล่ียน 
1) ผู้น าที่จะด ารงอยู่ในสังคมต้องเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ใฝ่ดี   

1) ผู้ น ามีส่ วนส า คัญในการก าหนดปัญหา
ตัดสินใจวางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่
รอดหรือการพัฒนาของกลุ่ม 

2) สถานที่ราชการของรัฐ ขาดอิสระและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วม  2) ควรมีการอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจโดย

ผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้านที่ 
ด้านผู้น าการเปล่ียนแปลง 
1) ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆมักจะประสบปัญหา  1) บังคับใช้ กฎหมา ย ฝ่ ายบริหา ร ควร มี
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26 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563520: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
การขา ดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิ สัยทัศน์
คุณธรรมความเสียสละและเป็นประชาธิปไตย 

จริยธรรม คุณธรรม และมีความยุติธรรม 

2 ) ผู้ น า ไ ม่ แ ส ด ง ภ า ว ะ ผู้ น า ไ ม่ มี ค ว า ม
ขยันหม่ันเพียร  

2) ควรฝึกฝนความสามารถในการใช้อ านาจ
และชั กจูง ให้ ผู้ อ่ืน ปฏิบั ติตา มหรือการ ใช้
ความส าเร็จเป็นเป้าหมาย 

3) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงเสรีภาพ
ของอ านาจของตนเองที่พึงมีในเรื่องต่าง ๆ  

3) ผู้น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรมีการประชุม
ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ทราบถึงเสรีภาพของตนเองที่พึงมี 

ด้านผู้น าจริยธรรม 
1) ผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ ที่ ดี ไม่สอดคล้องต่อคุณภาพในกา ร
ปฏิบัติงาน 

 
1) ผู้น าที่ ดี ต้องจัดระบบการท างาน และ
มอบหมายอ านาจความรับผิดชอบให้แก่บุคคล
ที่เหมาะสม 

2) ผู้น าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ 
ประโยชน์สุขส่วนตัวเป็นหลัก  2) ผู้น าควรเน้นการน าเอาหลักธรรมมาใช้ใน

การบริหารตนตามหลักพรหมวิหาร 4 
3) ผู้น าชุมชนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติและ
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  3) ผู้น าควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการการ

ประชุมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาเก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สถาบันทางสังคมตก
อยู่ในกระแสบริโภคนิยม เห็นแก่ประโยชน์ตนมากกว่าส่วนรวมปัจจุบันองค์กรต่าง ๆประสบปัญหา
การขา ดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิ สัยทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ และเป็นประชา ธิปไตย 
ข้อเสนอแนะ ผู้น ามีส่วนส าคัญในการก าหนดปัญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนผู้น าควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดบังคับใช้กฎหมาย ให้ฝ่ายบริหาร มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความยุติธรรม
ฝึกฝนความสามารถในการใช้อ านาจและชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
และผู้น าเน้นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร 4 ผู้น าควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ได้มากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
1. ระดับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในต าบลหนองสิม มีความรู้และเข้าใจหลักการที่ส า คัญต่อภาวะ
ผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ผู้น า ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับความ
ต้องการของผู้ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการ แต่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนให้ผู้ตามต้อง
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามข้อตกลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบศักด์ิ มูลมัย (2554) ได้วิจัยเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรง เรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษา”ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศสุดา โภคา
นิตย์ และกีฬา หนูยศ (2560) ได้วิจัยเรื่องบทบาทผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเสียวอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนก
ตามเพศมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล 
และคณะ(2559) ได้วิจัยเรื่อง "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งลาน อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา"ผลการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้น าท้องถิ่นตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชน พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษาของประชาชนที่มีแตกต่างกัน 

ผลการวิ จัย พบว่าประชาชนที่ มีการศึกษาต่า งกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบ
ธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
วุฒิ วรพินธุ์ และคณะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง "คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงาน
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล ในภาคกลาง"ผลการวิ จัยพบว่ า ระดับความสัมพันธ์ ระหว่า ง
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563522: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดย รวมอยู่
ในระดับมากโดยคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านความรับผิดชอบความฉลาดทางอารมณ์การสร้างเครือข่าย
การจัดการความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมือ
อาชีพของปลัดเทศบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงมีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นาม
นนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ หนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้านตามล าดับ คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการ
บริหาร และด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนแตกต่าง
กันตามอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิทตรี ค าควร (2555) ได้วิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการ
พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังโดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์รายรูปแบบอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

  1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
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 ภาพท่ี1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านผู้น าการแลกเปล่ียน ประชาชนคิดว่าผู้น าต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น ายอมรับความต้องการของผู้
ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการแต่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนให้ผู้ตามต้องท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามข้อตกลงผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์สร้างสัมพันธภาพแก่
ประชาชนและมีมิตรไมตรีต่อผู้อ่ืน 

2) ผู้น าการเปล่ียนแปลง ประชาชนคิดว่า ผู้น ามีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและ
ประกอบอาชีพที่สุจริตรองลงมาคือผู้น ามีการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาไปพร้อมกันกับหลักคุณธรรม
และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือผู้น าต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเที่ยงธรรมคู่
คุณธรรม 

3) ด้านผู้น าจริยธรรม ประชาชนคิดว่าผู้น าเป็นผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
ของคนในชุมชนในกระบวนการยุติธรรมต้องกระท าอย่างเท่าเทียมกันรองลงมาคือข้อที่ว่าผู้น าเป็นผู้ที่
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สามารถสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนและระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือผู้น าเป็น
ผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุกหน่วยงานต้องให้โปร่งใส 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

  
จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ของผู้น าทั้งสี่แบบดังกล่าวขึ้นอยู่ กับ

สมมุติฐานความเชื่อว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องวัดจากความมีประสิทธิภาพ ( efficiency) 
และความมีประสิทธิผล (effective) แล้ว ผู้น า ก็จ าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมทั้งการบริหารจัดการ 
(managing) ควบคู่ไปกับการน า (leading) นั่นก็หมายความว่า จ าเป็นต้องมีทั้งความเป็นผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนพร้อมกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงสถานการณ์นั้น ๆ เป็นส าคัญ  

 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ซ่ึงทักษะการสื่อสารที่ ดีของ
ผู้น า 1.2) ภาครัฐควรให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม ความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ได้ 
 1.3) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ  
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

2.1) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่มีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีร่างกายที่ดูสะอาด มีสุขภาพแข็งแรง  
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 2.2) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 
 2.3) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่รู้จัก ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1) ควรศึกษาภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของหน่วยงานภาครัฐ 
 3.2) ควรมีศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3) ควรเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของภาครัฐและภาคเอกชน 
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ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ* 

POLITICAL UNDERSTANDING IN THE DEMOCRACY OF PEOPLE IN THE AREA  
OF THA KHANTHO MUNICIPALITY SUB-DISTRICT, KALASIN PROVINCE 

พระครูญาณวิจักขณ์ (ชัยวัฒน์ อริญฺชย าโณ) 
Phrakhruyanawichak (Chaiwat Ariñjayañāṇo) 

E-mail: fa-chaiwat@hotmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ รัฐควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง; การมีส่วนร่วม; ประชาธิปไตย  
 
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, Political 
Understanding the compare of their is opinion and to study the problems, obstacles 
and Political Understanding in Democracy in the Municipal Area of Tha Khantho Sub-
District, Kalasin Province. This research was mixed methods research. Findings were: 
the people's Political understanding in Democracy of the Municipal Area is a high 
level. Based on the factors different is not found to be different rejecting the 
research hypothesis. Recommendations were. That the government should issue a 
policy to instill democratic ideology into public, strengthen the community, and 
encourage the people to exchange knowledge with each other  
Keywords: Political Understanding; Democracy; People 
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บทน า 
ปัจจุบันประชาชนยังสับสนว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คืออะไร มีวิธีการด าเนินชีวิต

แบบอิสระเสรีอย่างไร ดังนั้นความเข้าใจของประชาชนในการปกครองระบบประชาธิปไตยจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตย และลักษณะ
สังคมในประเทศที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน โดยสังคมด้ังเดิมของคนไทยคุ้นชินกับระบบการปกครอง
เดิม ๆ เช่น ระบบเผด็จการ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเจ้าผู้ครองนคร เป็นต้น ระบบนี้ เราใช้
การแก้ปัญหาโดยอาศัยผู้น า เดินตามผู้น าอย่างเดียว แต่เม่ือเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยผู้คนที่ยัง
ยึดติดกับอ านาจเดิม ระบบเดิมยากที่จะผลักออกไปได้การแก้ไขปัญหามักน ากลับไปสู่ระบบเดิม ๆ 
(ปรีชา เรืองจันทร์, 2560) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงควรให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์) , 2559) และประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 
ชาวไร่ ชาวนา ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มพลังการเมืองที่ส าคัญแต่ร้อยละ 80 ยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองการ
ปกครองเหตุผลส าคัญส าหรับปัญหาเรื่องการขยายความรู้ความเข้าใจทางการเมืองดังกล่าวมาจาก
ปัญหาในเรื่องของระดับการศึกษาซ่ึงเป็นที่มาของการขาดโอกาสในการได้รับความรู้และการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามแบบอย่างประชาธิปไตย (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556) ปัญหาที่กระทบ
ต่อภาพรวมของประเทศ สมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหา เพ่ือจะน าไปสู่กระบวนการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบหากปล่อยไว้นานวันเข้าจะท าให้ประเทศชาติไม่ก้าวไปข้างหน้า แต่จะเป็น
การถอยหลังลงคลอง  ปัญหาหลัก ในกา รพัฒนาการปกครองใน ระบอบประชา ธิป ไตยนั้ น  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการศึ กษา
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนไว้เป็นส าคัญว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองตามรูปแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับใด และการพัฒนารูปแบบระบบการเมืองการปกครองของไทย เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองของไทยให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพ่ือ เปรียบ เทียบร ะดับควา มรู้ ควา มเข้าใจทา งการเ มือง ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ มีสิทธิเลือกต้ัง 
จ านวน 7,265 คน (งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลท่าคันโท, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการ ศึกษาระดับความรู้ความ เข้ าใ จทางการ เมื อง ใ นการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวม                                                                (n=379) 

ความรู้ความเข้า ใจทางการเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านอ านาจอธิปไตย 3.88 0.831 มาก 
ด้านสิทธิและเสรีภาพ 3.85 0.828 มาก 
ด้านความเสมอภาค 3.89 0.817 มาก 
ด้านภราดรภาพ 3.88 0.847 มาก 
โดยรวม 3.88 0.831 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̅= 
3.88, S.D.= 0.831) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความเสมอภาค 
ล าดับต่อมา คือ ด้านอ านาจอธิปไตย ด้านภราดรภาพ และด้านสิทธิและเสรีภาพ ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.768 - 0.443 -  
อายุ - 3.570* 0.014  - 
การศึกษา - 6.624 0.000  - 
อาชีพ - 26.870 0.000  - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน  จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง
การเมอืงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ควา มเข้าใจทาง
การเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  ท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

แนวทางการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านอ านาจอธิปไตย ประชา ธิป ไตยขาดกา รพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

รั ฐบา ลคว ร มีน โยบ า ยปลู กฝั ง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย และให้
ประชาชนส่วนร่วมทางการเมือง 

ด้านสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนยึดติดกับบุคคลในการ
ตัดสินใจ และยังมีความขัดแย้ง
ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม 

ควรท าให้ประชาชนได้เข้าถึงภาครัฐ 
และออกกฎหมา ยต้องให้ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ด้านความเสมอภาค นั กก า ร เ มือง มีผล ประ โยช น์
ซับซ้อน และขาดการเปิดโอกาส

จัดให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอ
ภา คอย่า งเ ท่า เที ยมกัน ไม่ มีกา ร
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แนวทางการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แบ่งแยก 
ด้านภราดรภาพ การกล่าวโทษของนักการเมือง

ขาดแหล่งการเรียนรู้ที่ เข้าถึงได้
ง่าย และใกล้ชิดกับประชาชน 

ควรส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านอ านาจอธิปไตย  รัฐบาลควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้แก่
ประชาชนได้ยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ ทั้งโดยตรง และทางอ้อม  

2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ รัฐควรจัดให้ประชาชนได้เข้าถึงการท างานของภาครัฐ และการ
ออกกฎหมายต้องให้ตรงต่อเจตนารมณ์ หรือความต้องการของประชาชน มีสถานที่ในการแสดงออก
ทางการเมืองซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

3. ด้านความเสมอภาค รัฐควรจัดการให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการแบ่งแยก 
 4. ด้านภราดรภาพ รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ในชุมชน 
ด้วยการต้ังศูนย์การเรียนรู้ให้ท างานภายในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาน
ชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน อับดับแรก คือ ด้านความเสมอภาค ล าดับต่อมา คือ ด้านอ านาจ
อธิปไตย ด้านภราดรภาพ และด้านสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิษฐ์ วงศารัตน์
ศิลป์ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบการความรู้ความเข้าใจ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน จึงได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
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 1. ด้านอ านาจอธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลท่าคัน โท จั งหวัดกาฬสิ นธุ์ มีความรู้ควา มเข้า ใจทา งการ เมืองการปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตยในด้านอ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการปกครองประเทศ โดยรวมอยู่  ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร วัฒนาธนเกียรติ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”ผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านใน
ระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยในระบอบประชาธิปไตยได้ก าหนดสิทธิ
เสรีภาพให้กับประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านความเสมอภาค โดยประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  มีการ
ยอมรับมติเสียงข้างมาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติ ทีปว โส (เล่า
ผิวพันธ์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้าใจที่ มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความเข้าใจต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน คือ
ความเสมอภาค ด้านสิทธิและเสรีภาพ และด้านรูปแบบการปกครองรัฐประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 
 4. ด้านภราดรภาค ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน  ใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามความคิดเห็นของประชาชนด้านภราดรภาค เพราะปร ะชาชนทุกคนใน
ประเทศมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างยุติธรรมเป็นหน้าที่ของผลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร วัฒนาธนเกียรติ (2558) ได้วิจัยเรื่ อง “ทัศนคติการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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532: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

2. การเปรียบเทียบการความรู้ความเข้าใจ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ 
(เจริญศิลป์) (2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ท่ีมีเพศ มี
ทัศนคติต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้ง 4 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ  
- ระบอบประชาธิปไตยก าหนดสิทธิเสรีภาพ

ให้กับประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  
- เปิดให้ส่ือมวลชนต่าง  ๆ มีเสรีภาพในการ

น าเสนอข่าวสาร โดยไม่ถูกปิดก้ัน  
- ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน  

4. ด้านภราดรภาพ  
- ศักด์ิศรีของ ประชาชน ย่ อมได้รับความ

คุ้มครอง เท่าเทียมกัน  
- ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
- รัฐควรมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีส าคัญท่ีประชาชน

พึงได้รับจากรัฐโดยท่ัวถึง คือ การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

3. ด้านความเสมอภาค  
- ระบอบประชาธิปไตยคะแนนเสียงของ

ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  
- การรับมติเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย

เป็นหลักการท่ีส าคัญตามแบประชาธิปไตย  
- การให้ความส าคัญกับแนวคิดท่ีแตกต่าง  

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท 

1. ด้านอ านาจอธิปไตย  
- รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด 
- หัวใจที่ส าคัญของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย 

คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การร่วมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน มีความส าคัญในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชานชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1. ด้านอ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีหัวใจ
ที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน  
 2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยก าหนดสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนทุก
คนเท่าเทียมกัน โดยให้สื่อมวลชนต่าง ๆ มีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร โดยไม่ถูกปิดก้ัน  
 3. ด้านความเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยคะแนนเสียงของประชาชนทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน และยอมรับมติเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อยเป็นหลักการที่ส า คัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 4. ด้านภราดรภาพ ศักด์ิศรีของประชาชน ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่าเทียมกัน ประชาชน
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นหน้าที่ของผลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  
 
2) องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

ด้านสิทธิและเสรีภาพ 
  
 ประช าชนไม่ว่าจะเป็นการคิด  หรือ การที่
ประชาชนแสดงออกในทางการเมือง  อาทิเช่น 
การออกไปพิทักษ์สิทธิของตนเองในการเลือกตัง้
ในรูปแบบต่างๆ  
 

ด้านภราดรภาพ 
 
 เป็ นราก ฐ านที่ส าคัญขอ งป ระช าช นที่ จะ
สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วย
ความรู้ความสามารถ  ก าหนดวิถีชีวิต  ความ
เป็นอยู่ และหลักการด าเนินชีวิตของตนเอง  
 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่า

คันโท 

ด้านความเสมอภาค 
  
 การมีสิทธิที่จะเข้ารับการบริการจากภาครัฐได้
อย่างเท่าเทียมกัน ได้ รับความคุ้มครองด้วย
ความยุติธรรมโดยหลักนิติรัฐ 
 
 

ด้านอ านาจอธิปไตย 
 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยอ านาจใน
รัฐตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ
ไม่เป็นของคนใดคนหน่ึง แต่เป็นของทุกคน 
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการสังเคราะห์ คือ ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านอ านาจอธิปไตย ที่เป็นอ านาจของปวงชน อ านาจในรัฐ
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็น
อ านาจของทุกคนในประเทศ 2) ด้านสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการคิด หรือการที่
ประชาชนแสดงออกในทางการเมือง อาทิเช่น การออกไปพิทักษ์สิทธิของตน เองในการเลือกต้ังใน
รูปแบบต่าง ๆ 3) ด้านความเสมอภาค การมีสิทธิที่จะเข้ารับการบริการจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม
กัน ได้รับความคุ้มครองด้วยความยุติธรรมโดยหลักนิติรัฐ 4) ด้านภราดรภาพ เป็นรากฐานที่ส า คัญของ
ประชาชนที่จะสามารถใช้วิจารณญาณด้วยความรู้ความสามารถ ก าหนดวิ ถีชีวิต ความเป็นอยู่  และ
หลักการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยปราศจากการชักจูงจากผู้อ่ืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) รัฐบาลควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้ยึดม่ันใน

อุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย  
 2) รัฐควรมีนโยบายสามารถที่เข้าถึงประชาชนเพ่ือเป็นการแสดงความต้องการของ

ประชาชน มีสถานที่ในการแสดงออกทางการเมืองซ่ึง เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย  

 3) รัฐควรมีแนวทางในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในชุมชน 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 1) โดยจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ด้วยการจัดกิจกรรมให้

ประชาชนได้มีการเรียนรู้และยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย 
 2) โดยจัดสร้างศูนย์ประสานงานให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองซ่ึง เป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 3) มีต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ในสังคมไทย 
 2. ควรศึกษาปัจจัยการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนในการแสดงออกและถอดถอน

ผู้น าทางการเมือง 
 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย กรณีการร่วมชุมนุมทางการเมืองในสังคมไทย 
 4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจากภาครัฐ 
 5. ควรศึกษาบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมการบริหารราชการของรัฐ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
ตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง* 

PEOPLE PARTICIPATION IN DHAMMÃDHIPATEYYA POLITICAL DEVELOPMENT  
IN RAYONG MUNICIPALITY,RAYONG PROVINCE 

 พระนิคม จนฺทธมฺโม (สุขเจริญ)  
 Phra Nikom Chanthadhammo (Sukcharoen)  

 E-mail: nikom2497suk@gmail.com  
บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ความ คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ สมรสต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ 
คือ ประชาชนควรสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยเข้าไปมีส่วนตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยในการตัดสินใจ  
ความส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การพัฒนาการเมือง; ธรรมาธิปไตย  
 
Abstract  
 This research article was to study the level of people participation, to 
compare the people participation and the problems, obstacles and suggestion for 
people participation in Dhammãdhipateyya political development using the mixed 
research methods. Findings were that people’s opinions on the people participation, 
by overall, was at high level. People with different ages, education, marital status did 
not have different opinions, rejecting the set hypothesis. The people with different 
occupations and incomes had different participation, accepting the set hypothesis. 
Problems, obstacles were found that people lacked of knowledge to join the 
political activities and not giving importance to political participation development, 
people considered it not their duties, it was the duty of the management.  
Keywords: Participation; Political Development; Dhammãdhipateyya 
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บทน า  
 เทศบาลนครระยองมีชุมชนถึง 29 ชุมชน (ส านักงานเทศบาลนครระยอง, (2562) ที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว 
การเมืองการปกครอง จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ แก่ประขาขนและ 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี  การ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาในชุมชน จากด้านต่าง ๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
ระยองทั้งสิ้น  
  จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ ไทย 
ยังถูกจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม ซ่ึงขัดกับหลักการที่ส า คัญในระบอบประชาธิปไตย คือการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจ
ยังไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านทางพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นของเทศบาล
นครระยองเท่าที่ควร การที่ประชาชนจะเข้าถึงการมีส่วนร่วมในทางพัฒนาการเมืองและปกครอง
เป็นไปได้ไม่มากนัก และยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ (รัฐพงศ์ 
บุญญานุวัตร, 2552) ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาการเมืองการปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือชุมชนในเทศบาลนครระยอง ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองเท่าที่ควร  
  ดังนั้นจากความเป็นมาและความส า คัญของปัญหา ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ ศึกษาจึงมุ่ ง 
เป้าประสงค์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองต ามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นส าคัญว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในเขตเทศบาลนครระยอง อยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้ทราบความเป็นไปอย่าง
ชัดเจน ถึงการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่หลาย ๆ ประเทศ (ทินพันธ์ นาคะตะ , 2517) เพราะว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบอบการเมืองการ
ปกครอง ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ระดับใด จะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับองค์การบริหารเทศบาลนครระยอง ว่าจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพ่ือน าผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
การปกครองในเขตเทศบาลนครระยองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม แนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม แนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 43,116 คน (ส านักงาน
เทศบาลนครระยอง, งานทะเบียนราษฎร์, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 
คน ใช้วิธีเก็บข้อมูลการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 12 รูปหรือคน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตยใน เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง โดยรวม 

          (n = 396) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
 การปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย  

ระดับการมส่วนร่วม 
X̅ S.D. แปลผล 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  4.07 0.61 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  3.89 0.67 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  3.92 0.68 มาก 
ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  4.07 0.61 มาก 
รวม 3.99 0.59 มาก 
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  จากตารางท่ี 1 พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.99, 
S.D.=0.59 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล   

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.497 - 0.130   
อายุ - 1.687 0.152   
การศึกษา - 1.684 0.153   
อาชีพ - 2.480 0.023   
สถานภาพสมรส - 0.782 0.504   
รายได้ต่อเดือน - 2.439 0.047   
  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา 
และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นตอการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการ พัฒนาการ เมื องการ
ปกครอง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นและแสดงออก 

ควรรับฟังเสียงของประชาชน
ส่วนมาก 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  ประช า ชน ไ ม่ มีส่ วน ร่ วมใ น
ตัดสิ น ใจ กับหน่ วย งา นส่ วน
ท้องถิ่น 

ค ว ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ร่ ว ม
ตัดสินใจในการพัฒนา  

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ ประชาชนขาดการติดตามผล ควรแสดงผลการด าเนินงานให้
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การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการ พัฒนาการ เมื องการ
ปกครอง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประเมินผล  ตามที่ภาครัฐได้เสนอโครงการ  ประชาชนได้รับทราบ 
ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนเข้าไม่ทราบในการรับ
ผลประโยชน์จากรัฐมากนัก  

ควรแจ้งข่าว ให้ ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้เป็นประจ า 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง  
 1. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรการเปิด
โอกาสให้เสนอความคิดเห็นและแสดงออกความต้องการของประชาชน 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมาก
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม ติดงานหรือภารกิจส่วนตัว 3) ควรการน าความคิดเห็นมาใช้ในการ
แก้ปัญหา   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ 
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ 2) หากประชาชนได้เข้า
ร่วมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองมาก ๆ ก็จะเป็นผลดีและถูกต้องโปร่งใส 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ทราบ
เก่ียวกับกิจกรรมที่เทศบาลได้ด าเนินการอยู่จึงไม่สามารถประเมินผลได้ 2) ไม่มีการเปิดโอกาสให้ได้
ประเมินผลของการปฏิบัติงาน และ 3) ควรเปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้  
 4. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงการรับผลประโยชน์ของรัฐมากนัก 2) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีพอ รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 3) ควรน าเสนอให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และรับในผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับว่า
เป็นอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เทศบาลนครระยองให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและผู้น าทางการ
เมืองมีนโยบายในการดูแลปกป้องประชาชนผู้ที่กระท าความดีเพ่ือสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ไพรชล ตันอุด (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชน
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เขมแข็งเมืองนาอยู่: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ ให้ผู้บริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่ส า คัญของ
ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ณัฐชยา หลักชัย (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  พบว่า อยู่ในระดับ
มาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติ ดตามและ
ประเมินผล และประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ มีนโยบายตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ธัชชนก ศรีประภัสสร (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีเขตหลักสี่  กรุงเทพฯ” ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  พบว่า อยู่ในระดับมาก 
พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล การให้ความเคารพต่อผู้น าทางการเมืองที่ มีสัจจะ พูดจริง ท าจริง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ หวันหยี (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าชุมชน การมีผลประ
โยชนและการมีสวนร่วมของชุมชนที่มีผลตอการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ าในพ้ืนที่ภาคใต
ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ผลการ เปรียบเ ทียบการมี ส่วนร่ วม ในการ พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถ
อภิปรายได้ดังน้ี 
 1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง โดยภาพรวมการมีส วนร่วมของประชาชนไม่ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงศ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่าง ในเรื่อง เพศ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล 
โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง โดยภาพรวมการมีส วนร่วมของประชาชนไม่ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล องกับ
งานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจัยพบว า 
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จ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ได้แก่ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต อการมีส วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนใน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม และเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กริชกมล เหล่าอรรคะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวาง ในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของเทศบาลในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการเมืองการ
ปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดง
ให้เห็นว่า อาชีพของประชาชนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลนาสาร 
อ าเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  
 5) ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธีระยุทธ สุดเสมอใจ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลตอการมีส วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลบานตึก อ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการมีส วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลบานตึก ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส โดย
ภาพรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 6) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
แสดงให้เห็นว่า รายได้ต่อเดือนของประชาชนที่ได้รับต่างกันส่งผลต่อกา รมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองที่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา กัลยาณพันธ์ (2549) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา
เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรีอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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องค์ความรู 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  
 ผู้วิจัยเสนอองคความรูที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ดังนี้  
 1) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน  
 2) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมการตัดสินใจในนโยบายและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทางการเมือง  
 3) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม การตรวจสอบในการ
ด าเนินงานการปรับปรุงกิจกรรม ติดตามโครงการ ความคิดเห็นในหลายช่องทาง  

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
-ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน 
-แสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อเลือกโครงการ 
-การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการชุมชน  

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมการตัดสินใจ 
-การเข้าร่วมเพ่ือตัดสินใจใน
นโยบายและแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
-ให้ประชาชนได้เสนอความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือ
แผนปฏิบัติการในการ
ก าหนดการใช้จ่ายใน
งบประมาณประจ าปีต่อไป 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการ เมืองการ
ป ก ค ร อ ง ต า ม แ น ว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
-การตรวจสอบในการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรม ติดตามดูแลแผนงานของโครงการ 
-ความคิดเห็นในช่องทาง เช่นตู้แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ Face Book ท่ีเทศบาลเปิดเอาไว้ 
-ประชาชนเป็นผู้ท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด 

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 
-เมื่อมีโครงการต่าง ๆ  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัว
ท่านและชุมชน 
-น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
รวมท้ังได้รับอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิต
ร่วมกับชุมชน 
-ท าอย่างไรประชาชนจึงจะ
ได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริง 
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 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม เม่ือมีโครงการต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 ผู้วิจัย สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังภาพที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ท าให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันคือ 1) ต้องนัดประชุมกันเนืองนิตย์ 2) มีจิตเข้าประชุม 3) ไม่ละทิ้งกฎระเบียบที่เคยปฏิบัติ 4) 
มีความเคารพต่อที่ประชุม 5) คุ้มครองสตรีเพศ 6) ให้เกียรติสถานที่ส า คัญ  7) และมุ่งม่ันศรัทธาต่อผู้
ทรงศีล 
 
  

การหม่ัน
ประชุมกัน
เนื่องนิตย์ 

การพร้อม
เพรียงกัน
ประชุม 

การไม่
บัญญัติ
หรือไม่
ล้มเลิก

ข้อบัญญัติ 

การเคารพ
เช่ือฟัง

ผู้บังคับบัญช
า 

การให้
เกียรติและ
คุ้มครอง
สิทธิสตรี 

การส่งเสริม
และรักษา
วัฒนธรรม

ประเพณีอัน
ดีงาม 

การอารักขา
คุ้มครอง

ปกป้องอัน
ชอบธรรม 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

พัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามหลักอปริ

หานิยธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) ควรน าผลของการวิจัยนี้ ไปพัฒนาการศึกษาของเทศบาลอ่ืน ๆ โดยการประยุกต ใช้ให
เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 2) ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางการแก ไขปญหาของเทศบาล 
และรับฟังความคิดเห็นและการมีสวนร่วมของประชาชน  
 3) ควรมีแนวทางของโครงการในการปรับปรุงการพัฒนาการเมืองการปกครองท องถิ่นของ
เทศบาลใหประชาชนได้เข้าใจ  
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1) ควรใหประชาชนเขามามีสวนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการตัดสินใจก่อนและหลังการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผนพัฒนาในโครงการต่าง ๆ การรับผลประโยชน และการติดตามประเมินผล
งานที่เทศบาลได้จัดท า  
 2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน ตอประชาชน เพ่ือจะได้เข้าใจการพัฒนา
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครระยอง  
 3) นักการเมืองทองถิ่น ขาราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ควรมุ่งหม่ันในการท างาน เพ่ือผล
ประโยชนของประชาชน ไม่หวังผลประโยชนสวนตนมากกว่าประโยชนสวนรวม 
 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ของท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป 
 2) ควรศึกษาประสิทธิผลการมีส วนร่วมของประชาชนในการพัฒนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย 
 3) ควรศึกษาการพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักพุทธธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

POLITICAL LEADERS’ DESIRABLE CHARACTERISTICS OF LOCAL ADMINISTRATIVE  
ORGANIZATIONS, SANABTUEB SUB-DISTRICT, WANGNOI DISTRICT, 

AYUTTHAYA PROVINCE 
พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี) 

Phra Prasert Tejago (Chapukdee) 
E-mail: Prasert20886@gmail.com 

บทคัดย่อ  
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา

ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบล
สนับทึบ โดยรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ ต้องใจซ่ือมือสะอาด ปราศจากประพฤติมิชอบในหน้า ท่ีราชการ 
มีความรู้รอบกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ มีคุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธา 
ปลอดการทุจริต  
ค าส าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้น าทางการเมือง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Abstract  

This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and recommendations for the for Political leaders’ desirable 
characteristics of Local Administrative Organization, Sanabtueb Sub-District, Wangnoi 
District, Ayutthaya Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's 
opinion on the Political leaders’ desirable characterizes of Local Administrative 
Organization Sanabtueb Sub-District by overall were at high level. Based on different 
is not found to be different rejecting the research hypothesis. Recommendations for 
the people wanted to see local leaders had clean hands without corruptions of any 
kinds, who had visions to create careers for people, to have all around knowledge of 
laws, politics, economics. Communicational Capacity, have virtuous ethics, without 
corruption or corruptions. 
Keywords: Desirable Characteristics; Political Leaders; Local Administrative Organizations 
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บทน า 
 ปัจจุบันกล่าวได้ว่าสังคมไทยเข้าขั้นวิกฤต อาทิ ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่ม  ที่มี
ความเห็นทางการเมืองต่างกัน วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติภัยธรรมชาติ เป็นต้น มีทั้งผู้น าระดับประเทศ
หรือนายกรัฐมนตรี และผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นได้มีส่วนน าพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตมาได้ (ฤาชุ
ตา เทพยากุล, 2552) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พบว่า มีการร้องเรียนและตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาขึ้นในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเหตุให้การบริหารงานหย่อนประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวห น้าตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นส่งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการ
การกระจายอ านาจ (จตุพร ผ่องสุข, 2550)  

ดังนั้น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่น าการเปลี่ยนแปลงด้วยต้องปฏิบัติตน
ก่อน ผู้น าที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลักษณะส่วนตัวของผู้บริหาร  รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ จึงมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนของผู้น าในท้องถิ่นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผู้น าที่ ต้องการเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้น าทางกา รเ มืองขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ต า บลสนับทึบ  อ าเภอวั งน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3. เพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3,771 คน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ, 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 362 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม 

  (n=362)  
คุณ ลักษณะอันพึงประสง ค์ของ ผู้น าอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลสนับทึบ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านบุคลิกภาพ 4.14 0.51 มาก 
2. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.20 0.51 มาก 
3. ด้านความรู้ความสามารถ 4.17 0.53 มาก 
4. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 4.22 0.58 มาก 
5. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.16 0.57 มาก 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.16 0.60 มาก 
7. ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 4.27 0.60 มาก 
ภาพรวม 4.19 0.48 มาก 

จากตารางที่ 1. พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้  1) การมีหลักธรรมาภิบ าลในการบริหาร  2) การ มี
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การมีวิสัยทัศน์การมีความรู้  การมีมนุษยสัมพันธ์  การมีคุณธรรม
จริยธรรม และ 7) การมีบุคลิกภาพ ตามล าดับ 
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2. ผลการผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .308 - .758 -  
อายุ - .100 .960 -  
การศึกษา - .243 .784 -  
อาชีพ - .673 .611 -  
รายได้ - .184 .907 -  

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะแนวเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลิกภาพ 
 

ผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  

ด้านวิสัยทัศน์ 
 
 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล สามารถเชิญชวน 
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้าง
อาชีพให้ประชาชนได้ 

ด้านความรู้ความสามารถ 
 

มีความรู้รอบด้านทั้งกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 

ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
 

ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพูด คุย กับ
ประชาชนรู้เรื่อง และเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 
 
 

ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ากับทุกๆ กลุ่ม 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ประชาชน 
เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

มีคุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธา 
ใจซ่ือมือสะอาด บริหารโดยปราศจากคอรัปชั่น 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

น าพาหน่วยงานปลอดการทุจริต ปราศจากการท าผิด
วินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดจรรยาบรรณ 
ปลอดจากคอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นน้อยลง 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

ด้านบุคลิกภาพ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ด้านวิสัยทัศน์ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มองการณ์ไกล สามารถเชิญชวนและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างอาชีพให้ประชาชนได้ 

ด้านความรู้ความสามารถ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้รอบด้านทั้ง
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้านความสามารถในการส่ือสาร คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพูด คุย กับ
ประชาชนรู้เรื่อง และเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากับทุกๆ กลุ่ม ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตก ต่างทาง
ความคิด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีคุณธรรมในการบริหารให้
ประชาชนเชื่อและศรัทธา ใจซ่ือมือสะอาด บริหารโดยปราศจากคอรัปชั่น 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าพาหน่วยงาน
ปลอดการทุจริต ปราศจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดจรรยาบรรณ ปลอดจาก
คอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นน้อยลง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทา ง

การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ประชาชนมีควา มคิดเห็นอยู่ ในระดับมา ก อภิ ปราย ได้ว่ า 
ประชาชนพึงพอใจต่อลักษณะของผู้น าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าบลสนับทึบ มีความสุขุม
รอบคอบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความเป็นผู้น า การแสดงอารมณ์สามารถ
ควบคุมได้อยู่ในลักษณะและมีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย 
ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก  

2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น า
จะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้น าจะต้องเป็นผู้
แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเชิญชวนให้ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วม ให้เกิดความเข้าใจและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีระ ภู่ระหงษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีใน
ทัศนะของประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีที่ มีวิ สัยทัศน์ 
อยู่ในระดับมาก 

3) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนต้องการผู้น าทางการเมืองที่ มีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ จิราพร น้ าฟ้า (2556) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทรรศนะ
ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า ด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
ด้านคุณธรรม และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 

4) ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า ประชาชนเห็นว่าผู้น าที่สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ มีความคิดเชิงรุก
ในการท างาน สามารถน าความรู้ที่มีมาแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติได้ดี ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มัตลิกา วิลัย (2550) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
พึงประสงค์ของประชาชนต าบลบ้านประกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะ ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

Book 3.indd   59 7/6/2563   15:33:21



60 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563554: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
สามารถควบคุมให้คนรอบข้างตัวมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และต่อประชาชน มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามกฎ ยึดระเบียบในการปกครองและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ขุมเงิน (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายก 
เทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบล
นาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก  

6) ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ผู้น าเป็นผู้ปลุกกระแสความคิดใหม่ ค่านิยมใหม่ และจิตส านึกใหม่ โดยการโน้มน้าว
ประชาชน และยังสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่และประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามมีความสามารถ
และรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งสารถึงประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ 
บุญเลี้ยง (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
จากการวิจัยพบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย ความสามารถในการสื่อสาร 

7) ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า บริหารโดยยึดหลักความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อองค์การและประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ บุญเลี้ยง (25 55) ได้วิจัย
เรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากการศึกษาพบว่า 
ลักษณะภาวะผู้น าที่ ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย คุณธรรมจริยธรรม ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายได้ 
ดังน้ี 

1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งหญิงและชาย
ต้องการผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสถานการณ์แก้ปัญหาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย  (นามนนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี  
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกช่วงอายุใน
ต าบลสนับทึบต้องการผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ ปกครองและบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร ศรีเพียวไทย (2560) ได้วิจัยเรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว” ผลการ
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เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ  สมาชิก
สภาเทศบาลไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกระดับ
การศึกษาต่างก็มีความต้องการผู้น าที่มีหลักธรรมภิบาลในการบริหาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์
ในการปกครองท้องถิ่น มีความรอบรู้และสามารถในการประสานงานด้วยบุคลิกภาพที่น่าศรัทธาและ
ความน่าเชื่อถือด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน และความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ” ผล
การเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง ไม่แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพต้องการ
ผู้น าที่ดีโดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมือง ประเทศชาติเป็นแบบนี้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินา
รถ พูลดาวทอง (2549) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ  ตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน 

5) ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกคนต้องการ
ผู้น าที่ดีมีความสามารถในการนะพาท้องถิ่นของตนเอง ไปสู่ความมีกัลยาณธรรมต่อกัน  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธวัชชัย ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการเปรียบเทียบ 
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

จากภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการ
ผู้น าของผู้น าทางการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

ด้านบุคลิกภาพ 
- สุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ 

เชื่อม่ันในตนเอง 
- มีสติ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ 
- มีกริยาดี มีมารยาทและ

กาลเทศะในสังคม 
- มีความอ่อนน้อม 
- กริยาดีมีความสุภาพ 

 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
- มีความสามารถในการ

เจรจาต่อรอง และ
ประสานงาน 

- สามารถก าหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องสถานการณ์และ
คาดการณ์ได้ 

- ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 
- มองการณ์ไกล ฉลาด 
- กล้าคิดกล้าตัดสินใจทันต่อ

เหตุการณ์ ทันสังคม 

ด้านความรู้ความสามารถ 
- รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย มี

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีความคิดเชิงรุก สามารถน า
ความรู้มาแก้ปัญหาท้องถิ่น 

- มีความรู้ กล้าตัดสินใจ 
- มีความรู้มีการศึกษา 
- รู้กฎหมายบ้านเมือง กติกา

สังคม  

ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
- เป็นนักประชาสัมพันธ์มี

ความสามารถในสื่อสารนโยบาย 
- มีความสามารถและรู้จักใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 

- มีทักษะในการสื่อสาร 
- มีทักษะในการสื่อสาร 
- รู้จักใช้ช่องทางในการสื่อสาร 

 

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์
- มีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย 

ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส ่
- เป็นนักประชาธิปไตยใจกว้าง 

ยอมรับความแตกต่าง 
- รู้จั กป ระ นีป ระ นอ มแ ล ะ

ยืดหยุ่น 
- เข้าได้กับทุกคน 
- สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 
 

ด้านค ุณธรรมจริยธรรม 
- มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ 

ยึดระเบียบในการปกครองและ
การบริหาร 

- มีค่านิยมในความยุติธรรม และ
ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบสูง 

- ผู้น าต้องยึดหลักสังคหวัตถุ 4 
และพรหมวิหาร 4 
 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
- ยึดหลักความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
- ความรับผิดชอบต่อองค์การและประชาชน 
- ยึดหลักการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 
- มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน 
- ยึดหลักนิติธรรมในการปกครอง 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผู้น ามีลักษณะผู้น าจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ควบคุมอารมณ์ได้ บุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผย  ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพแข็งแรงและ
สามารถเข้ากับบุคลอ่ืนได้ดี  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้น ามีลักษณะผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีนโยบายใหม่ๆ มองการณ์ไกล ฉลาด มีไหวพริบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
ทันต่อเหตุการณ์ ทันสังคม มีมุมมองที่ใหม่ๆ  

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้น ามีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และต้องพยายาม
ประสานความแตกต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ เป็นนักประชาธิปไตย  

ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้น ามีลักษณะมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย มี
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ มีความคิดเชิงรุกในการท างาน  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า ผู้น ามีลักษณะสามารถควบคุมให้คนรอบข้างตัวมีความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และต่อประชาชน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ยึดระเบียบในการ
ปกครองและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก  

ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า ผู้น ามีลักษณะเป็นนักประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแส
ความคิดใหม่ ค่านิยมใหม่ และจิตส านึกใหม่ มีความสามารถในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงนโยบายได้  

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พบว่า ผู้น ามีลักษณะบริหารโดยยึดหลักความคุ้มค่า 
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
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558: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

สรุป  
ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการผู้น าของผู้น าทางการเมืององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้าง
ความน่าเชื่อถือประชาชนศรัทธา มองกาลไกลประชาชนไว้ใจให้ความร่วมมือ สามารถเข้าได้กับทุก
กลุ่ม ทุกวัย รู้จริงรอบด้าน สังคมเจริญ เป็นคนดีของสังคม เข้าอกเข้าใจประชาชน ปกครองทุกคนใน
สังคมอย่างเท่าเทียม ยึดกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน ใช้สื่อร่วมสมัยเข้าใจสังคม ได้รับความร่วมมือและ
สังคมมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ท้องถิ่นเจริญ ถ้ามีผู้น าตามที่ประชาชนพึงประสงค์  
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม* 

Political Participation Development of People at Muangtao Sub-District, 
Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province 

พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ(ประทุมทอง) 
PhraSoitongPaññāvudho (Pratumtong) 

E-mail: soitong2520@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น
แบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนที่มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภาพรวมอยู่
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ 
ปัญหาอุปสรรค พบว่า ประชาชนส่วนมากได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกต้ังที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ควรรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ของประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 
ค าส าคัญ : การพัฒนา; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ประชาชน 
Abstract 
 This research article was to study, compare the problems, obstacles and 
recommendations for Political participation development of people at at Muangtao 
Sub District, Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province, using Mixed Methods. 
Findings were the level of people's opinion on political participation development of 
people at at Muangtao Sub District, by overall was at high level. Based on different 
was found to be different accepting the set research hypothesis. Problems and 
obstacles were that there should be campaigning activities to give people news and 
information through public relations media so that people could be informed 
regularly. Election candidates should use bigger billboards so that people could see 
policies clearly. People should have more right to know news and information about 
political activities widely. People should have opportunities to participate in political 
activities regularly so that they could propose local problems and solutions . 
Keywords: Development; Political Participation; People 
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บทน า 
ในปัจจุบันสภาพการณ์ปัญหาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการด ารงชีวิติ
ของประชาชนอย่า งกว้างขวางโดยเฉพาะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐส่วนที่ 10 เรื่องแนวนโยบายด้านการมี
ส่วนร่วมที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการปรับปรุงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับโครงสร้างการบริหารโดยใช้หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี และการจัดบริการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น (ไพศาล โชติวรรณพฤกษ์, 2552) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 พอสรุปได้
ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใ นระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย
หรือรูปแบบอ่ืน การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการทางเมือง และจัดให้มี กฎหมายจัดต้ัง
กองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม สาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนับสนุนการ ด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่การส่งเสริมและให้การศึกษาแ ก่
ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
, 2560) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือ งของประชาชน
ในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป็นการน าศักยภาพและขีด
ความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกคน ให้มีบทบาทในทุกระดับและทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาจึงเป็นทั้งวิธีทาง และเป้าหมายของการพัฒนาคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นวิถีทางที่จะท าให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกัน และจะ
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป(นิมิต ไชยรัตน์ , 2551) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัย แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7,989คน (องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา, 2562) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุรพล สุยะพรหม, 2553)ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ตารางท่ี1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัด มหาสารคาม 
โดยภาพรวม 

 (n=380) 
การ พัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการ เมื อง ของ
ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 3.75 0.65 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 3.68 0.73 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 3.60 0.68 มาก 
ด้านการประชามติและประชาพิจารณ์ 3.59 0.77 มาก 
รวม 3.66 0.65 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=,3.66 S.D.=0.65) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง และด้านการประชามติและประชาพิจารณ์ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมือง

เตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบพบว่าประขาชนที่มี อายุ การศึกษา และรายได้ 
มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา โดยรวม แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศ อาชีพ มีการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.342 - 0.180 - / 
อายุ - 2.885 0.036 / - 
การศึกษา - 4.220 0.015 / - 
อาชีพ - 2.005 0.113 - / 
รายได้ - 7.141 0.001 / - 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

การ พัฒนาการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน
ในต าบลเมืองเตา 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง 

ประ ชา ช นส่ วนม า กไ ด้รั บ
ข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

ควรจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

การเลือกต้ังของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังที่
ถูกต้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ด้านการประช าม ติและ
ประชาพิจารณ์ 

ผู้น าในการแสดงความคิดเห็น
และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที
หลากหลายเพ่ือแก้ไขต่อไป 

จากตารางที่ 3พบว่า ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอปัญหา -อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา ดังนี้ 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ประชาชนส่วนมากได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
ประชาชนไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน การหาเสียงยังไม่ค่อยรู้ เรื่องเพราะรถเปิดเสียงเบา
เกินไป ดังนั้น ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารทางก ารเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร อยากให้ผู้ เลือกต้ังท าป้าย
หาเสียงให้ตัวหนังสือใหญ่ๆจะได้เห็นนโยบายชัดเจน 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ประชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ควรสนับสนุนให้มีการจัดต้ังและการเข้าร่วมเป็นสามชิกกลุ่มทาง
การเมือง 

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง  นักการเมืองไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ
ประชาชนหลังจากการได้รับเลือกต้ังท าให้การบริหารเกิดปัญหา และขาดการตรวจสอบจากประชาชน 
การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังของผู้น าชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
ประชาชนไม่ตระหนัก และใช้ความส าคัญในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังดังนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านแสดงออกตามความถูกต้องซ่ึงมันอาจจะมีประโยชน์และ
สามารถ ช่วยพัฒนาชุมชนได้ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังที่เป็นกลาง โปร่งใส และเชื่อ
ได้ว่าท าหน้าที่ ด้วยความสุจริต ควรประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกต้ังที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
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ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ ผู้มีอ านาจยึดติดความคิดของตัวเองเป็นที่ ต้ัง
ความคิดเห็นที่ประชาชนที่เสนอให้ไม่น าไปปฏิบัติ ประชาชนขาดผู้น าในการแสดงความคิดเห็นและไม่
กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวผิดกฎหมาย ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนโครงการ
หรือกิจกรรมของชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ การบริหาร ต าบลและ 
อบต มากน้อย เนื่องจาก ต าบลและ อบต ได้ท าการประชาพิจารณ์น้อยในการแสดงความคิดเห็น 
ดังนั้น ต าบลและ อบต ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโครงการต่างๆเพ่ือ
เสนอปัญหาและการส ารวจปัญหาของคนในพ้ืนที่ท่ีประชาชนต้องการเพ่ือเสนอทางออกร่วมกันและ
เสนอต่อ อบต ให้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน และการบริหารเพ่ือความโปร่งใส ควรจัดให้มีเวที
เสวนาทางการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์โดยส่วนร่วม 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้ 
1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า

ประชาชนส่ วนใหญ่ ไ ด้มีการติดตามข่าวสารทางกา รเมืองผ่า นสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ มนัสเสวี (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ในการเลื อกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลหนองตองพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ” 
อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีการจัดต้ังและการเข้าร่วมเป็นสามชิกกลุ่มทางการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายของพรรคและการท าหน้าที่ของนักการเมือง สิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกบุคคลเข้าไปท าหน้าที่แทนตัวเอง ผลเหล่านี้จึง
แรงผลักดันให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร ถิตย์
ประเสริฐ (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  :กรณีศึกษา
เฉพาะชุมชนในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์”ผลการวิจัย พบว่า ในระดับปานกลาง 

3.ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และคิดว่าการไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังนั้นก็เพ่ือเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมือง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ สาวเสม (2551, 
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บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์  พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ไม่คลอบคุมประเด็นเท่าที่ควร และ
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนให้ได้พิจารณา เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขซึ่งส่วนนี้เป็นการพ่ึงพากันและเห็นความส าคัญที่ต้องเข้าร่วมของการพัฒนาต้ังแต่เริ่มคิด
แลกเปลี่ยนความคิดในโครงการต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน 
(2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนน
หวาย อ าเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
1. ประชาชนที่มี อายุ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อายุ แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ, (255 0) ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศึกษาเฉพาะกรณี : 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน อยู่ในระดับมาก 

2. ประชาชนที่มี การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า การศึกษา แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รามิล พัฒนมง
คลเชฐ, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า อาชีพระดับการศึกษา แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว ้อยู่ในระดับมาก 

3. ประชาชนที่มี รายได้ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมื องของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า รายได้ แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มยุรี ถนอมสุข, 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิ ตภาควิชา
พลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศา สตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน” พบว่า เพศ ชั้นปี รายได้ของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง และการกล่อมเกลาทาง
การเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต แตกต่างกัน อยู่ในระดับปานกลาง  

4. ประชาชนที่มี เพศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า เพศ แตกต่างกับ อายุ การศึกษาและรายได้ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แสงศรี, 
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(2553) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ” พบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุและอาชีพ ต่างกัน 
การศึกษาและรายได้ต่างกัน อยู่ในระดับมาก 

5. ประชาชนที่มี อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ แตกต่างกับ อายุ การศึกษาและรายได้ อย่างมีนัยส าคัญ
ตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระศักดา กิตฺ
ติญาโณ, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ 
ต่างกัน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากจากการท าวิจัย 
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน

ในต าบลเมืองเตา 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  
- การรับรู้ข่าวสารหลากหลายรูปแบบ 
- การเข้าถึง ข้อมูลข่ าวสารได้ง่ายแล ะ

สะดวก 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากข่าวสาร

และข้อมูล 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
- จัดกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้ 
- การประชาสัมพันธ์เผยแผ่ข้อมูลข่าว 

สารเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการรณรงค์

การเลือกต้ัง 
-  
-  

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง  
- การท าหน้าท่ีผลเมืองด้วยการมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง 
- การได้แสดงออกตามระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยความส านึกในสิทธิ
และหน้าท่ี 

 

ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง ในกิจกรรมที่ อบต จัดขึ้น 
- การจัดท าโครงการต่างๆของ อบต ซ่ึงเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมและสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
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ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง คือ เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลและรับทราบข้อมูลทุกระดับและ
ทุกชนชั้น เข้าถึงข้อมูลรับรู้ถึงวันเวลาและสถานที่หรือการเตรียมตัว  

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทา งการเมือง คือ อบต มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนและให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองผ่านสื่อ
ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองเข้าไปในชุมชน มีการเปิดเวทีสาธารณะหรือการเดินรณรงค์ใน
การเลือกต้ัง เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง คือ การที่ประชาชนไปใช้สิทธิและท าหน้าที่
ของคนเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเคารพต่อกฎหมายเลือกต้ัง หรือสถานที่เลือกต้ัง เพ่ือที่จะคัด
สรรหรือเลือกตัวแทนในการไปท าหน้าที่แทนตนเองโดยผ่านระบบรัฐสภา  

ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ คือ ควรจัดให้มีเวทีเสวนาทางการเมืองให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของ การบริหาร ต าบลและ อบต 
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2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ท าให้เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันคือ 1) ต้องนัดประชุมกันเนืองนิตย์  2) มีจิตเข้าประชุม 3) ไม่ละทิ้งกฎระเบียบที่
เคยปฏิบัติ 4) มีความเคารพต่อที่ประชุม 5) คุ้มครองสตรีเพศ 6) ให้เกียรติสถานที่ส า คัญ  7) และ
มุ่งม่ันศรัทธาต่อผู้ทรงศีล  
 
 
 
 

การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 

การหมั่นประชุม
กันเน่ืองนิตย์ 

การพร้อม
เพรียงกัน
ประชุม 

การไม่บัญญัติ
หรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัต ิ

การเคารพเชื่อ
ฟัง

ผู้บังคับบัญชา 

การให้เกียรติ
และคุ้มครอง
สิทธิสตรี 

การส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี

งาม 

การอารักขา
คุ้มครองปกป้อง
อันชอบธรรม 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563570: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และควรเสนอนโยบายที่มีการน าหลักธรรมที่เก่ียวกับ
การเมืองการปกครองไปประยุกต์ใช้ในการจัดต้ังเป็นนโยบายพรรคของนักการเมือง  

1.2) ประชาชนควรมีหน่วยงานติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานของนักการเมืองเพ่ือจะได้
ทราบถึงความเคลื่อนไหวและสะดวกในการติดตามผลงานของนักการเมือง ที่ เคยให้ไว้ตามนโยบาย
และหน่วยงานที่ต้ังขึ้นควรอยู่ในชุมชน เพ่ือความสะดวกของประชาชนในชุมชนในการมาติดต่อหรือ 
ประสานงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน  

1.3 ) นักการเมืองควรจัดต้ังส านักงานในชุมชนเพ่ือมอบความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง
แก่ประชาชน อีกทั้งยังสามารถจัดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง โดยจัดเป็นวิทยุการเมืองเพ่ือชุมชน มีป้ายประกาศเรื่องการเมืองประจ าชุมชน มีรถขยายเสียง 
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) การจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่จะท า

ประชาชนได้ยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย 
2.2) สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องทางการเมืองให้กับประชาชน  
2.3) ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร 
 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย กรณี สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

กับนักการเมือง” 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่* 

PEOPLE’S OPINIONS ON VOTING DECISION MAKING IN GENERAL ELECTION 
OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AT TAPAMOK SUB-DISTRICT, 

LONG DISTRICT, PHRAE PROVINCE 
พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง)  

Phra Suradet Sumedhaso (Boonrueng) 
E-mail: Suradetboon1122@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และ

เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับควา ม
คิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0 .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อุปสรรค คือ การประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ; การเลือกต้ัง; สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
Abstract 
 This research article was to study Characteristics, to Compare the people’s 
opinions, to Study problem, obstacles and suggestions on Voting Decision Making in 
General Election of Members of the House of Representatives at Tapamok Sub-
District, Long District, Phrae Province. Methodology was the Mixed Methods, finding 
the level of people's opinions were at high level, Only the people with different 
genders had different opinions at the statistical significant level at 0.05, accepting the 
set hypothesis. personal factor with different age, status, educational level, 
occupations and income per month did not have different opinions on voting in 
general election. Problems, obstacles was Public relations is not thorough in all 
areas, should add more channels for public relation to give knowledge to people.  
Keywords :  Decision; Election; Members of the House of Representatives; 
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บทน า 
นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่การปกครอง

แบบประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ. 2475 แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่ ต้องการ
การกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกต้ังของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครอง  

ประเทศไทย มีการเลือกต้ังเกิดขึ้นการเลือกต้ังครั้งแรกในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเม่ือ วันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2476  เป็น การเลื อกต้ังสมาชิ กสภา ผู้แทนราษฎรครั้งแ รกในประเทศไทย  
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2560) การเลือกจึงต้ังเป็นการแสดงออกของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและวัดค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ  “ดูจ านวนผู้ไปใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง”  

การออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนมีผลกระทบที่ส า คัญอย่างยิ่งต่อระบบการเมืองเพราะ
สามารถก าหนดผู้ที่จะเข้าหรือออกจากการด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมืองได้ ประเทศที่พัฒนา  เช่น 
อังกฤษ อเมริกา การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการออกเสียงเลือกต้ัง  มีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงต่างกับประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายที่อัตราการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง มีอัตราที่ต่ าและมีแนวโน้มไม่แน่นอน การตัดสินใจการไปออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยจากระดับพ้ืนฐานมากที่ สุด 
(วัฒนิกา ศิลปกุล, 2550) 

ปัญหาการเลือกต้ังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หลายครั้งที่ มีข่าวเรื่องความไม่โปร่งใส ความไม่
ยุติธรรม การซ้ือสิทธิ การขายเสียง (พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ, 2562) ซ่ึงหากเราต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการน า "ธรรมาธิปไตย" คือถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม 
เหตุผลเป็นใหญ่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มุ่งคิดพิจารณาด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ ตามหลักโดยทั่วไป ได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับ
ทางสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549) ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็น
ใหญ่ จะต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย โดยมิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญในการ
พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางและกระบวนการการเลือกต้ัง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ในอนาคตข้างหน้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไป ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขที่มีต่อการไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนด

ตัวอย่าง จ านวน 362 คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่  
(สุรพล สุยะพรหม, 2553) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เก็บข้อมูลจากประชาชนในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จ านวน 3,829 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง จังหวัดแพร่, 2562, อัดส าเนา) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.848 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ 
และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีทีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน 8 รูปหรือคน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้ าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม                                           (n = 362) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง  4.32 0.46 มาก 
2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง  3.47 0.25 ปานกลาง 
3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง 4.31 0.36 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4.64 0.34 มากที่สุด 
โดยรวม 4.19 0.30 มาก 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563576: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและข่าวสารเก่ียวกับ
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ด้านการประเมินผู้สมัครับเลือกต้ัง และ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกต้ัง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 3.74 - 0.00*   
อายุ - 2.07 0.08 -  
สถานภาพ - 0.21 0.98 -  
ระดับการศึกษา - 1.00 0.41 -  
อาชีพ - 1.01 0.42 -  
รายได้ - 0.96 0.44 -  

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรค การ ตัดสินใจใช้ สิท ธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเ ลือกต้ังท่ัวไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 . ด้ า นการ ไ ด้รั บข่ า วสา ร
เก่ียวกับการเลือกต้ัง  

การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

หน่ วยงา นภา ครัฐ ต้อง เ พ่ิมกา ร
ประชาสัมพันธ์ 

2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกต้ัง  

ประชา ชนส่ วน ใหญ่ ไ ม่ มี
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกต้ัง 

หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง 

ประชาชนส่วนใหญ่ยึดติด
บุคคลมากกว่าผลงาน 

ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ
ประเมินและการจัดล าดับผู้สมัคร
รับเลือกต้ัง และพรรคการเมือง 

4 . ด้ า นกา ร ตัดสิ น ใจ ก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

การตัดสินใจที่มาจากการ
ชี้น า 

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ผลของการ ตัดสิ นใจลงคะแนน
เลือกต้ัง 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการ ได้รับข่าวสารเ ก่ียวกับการเ ลือกต้ัง  คือ หน่ วย งา นภา ครั ฐต้อง เพ่ิมกา ร
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง คือ หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง คือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการ
จัดล าดับผู้สมัครรับเลือกต้ัง และพรรคการเมือง 

ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง คือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผลของ
การตัดสินใจลงคะแนนเลือกต้ัง 
อภิปรายผลการวิจัย 

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สามารถอภิปรายรายด้านได้
ดังนี้  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563578: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

1. ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ก่อน
ไปใช้สิทธิประชาชนได้มีการติดตามข่าวสารการเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ชิ้นฟัก และ
คณะ (2561, 1741-1753) ได้ศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมของผู้ มีสิทธิเลือกต้ังที่ มีต่อการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" พบว่า การใช้สิทธิเลือกต้ัง ด้าน
การลงคะแนนเสียง และระยะเวลาการตัดสินใจเลือกต้ัง ความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง อาศัยความสะดวกและ
คุ้นเคย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย (2559) ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา 

3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง พบว่าอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ประชาชนมี
การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครก่อนไปลงคะแนน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559" พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

4. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า 
ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นส่วนช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  แนวปฏิบัติ 
กฎระเบียบในการเลือกต้ังและประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา 
อัครธีรนัย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.2559" พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า) (2555) ได้วิจัยเรื่อง "ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี" พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
โดยรวม ส่วนประขาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่ต่างกัน 

 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนเพศชายให้
ความสนใจการเมืองมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า) 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
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ต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" พบว่า ประชาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่
ต่างกัน 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

  

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ด้านการได้รับข่าวสาร
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 

- ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มก า ร รั บ
ข่าวสาร 

- ปลูกจิตส านึกการเลือกต้ัง 
- มีสติไตร่ตรองข่าวสาร  
- รับข่าวสารหลาย ๆ ทาง 
 

ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกต้ัง 
- ส ร้า งจิ ตส า นึกประโยชน์

ส่วนรวม  
- เลือกต้ังตามหลักเกณฑ ์
- เลื อกผู้ ส มั ครหรื อพร ร ค

การเมืองที่มีคุณธรรม  
- การเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว  

ด้านการประเมินผู้สมัคร 
รับเลือกต้ัง  
- กา ร จั ดล า ดับผู้ ส มัคร รั บ

เลือกต้ัง และพรรคการเมือง 
- จิตส านึกความซ่ือสัตย์หลัง

การเลือกต้ัง 
- คัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือ

ส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน
ในทางที่ดี 

- ปฏิบั ติ ตา มกฎระเบี ยบ 
กฎหมายการเลือกต้ัง  

ด้านการตัดสินใจ 
ก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
- ให้ความรู้เข้าใจแก่ประชาชน 
- ให้ประชาชนไม่ถูกชี้น าทาง

การเมือง 
- สร้างจิตส านึก ต่อต้านการ

ทุจริตการเลือกต้ัง  
- สร้างความเข้าใจไม่ซ้ือสิทธิ์ 

ขายเสียง  
- ตัดสินใจจากนโยบายของ

พรรค 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย คือการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหลักธรรมาธิปไตย คือการรับรู้ทางการเมืองโดยการ
ถือหลักการความจริง ความถูกต้องความดีงาม ถือเหตุผลเป็นใหญ่กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้
ศึกษาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ 
ตามก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม 
ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือ
องค์กรนั้นๆ ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดย

การตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 

การได้รับข่าวสาร
เก่ียวกับการ

เลือกต้ัง 

การสร้าง
หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกต้ัง 

การประเมิน
ผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง 

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หลักธรรมาธิปไตย 
การถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง 

ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 
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มิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงผู้วิจัยน าหลักธรรมนี้มาเพ่ือใช้สนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไปในอนาคต 
ซ่ึงในอนาคตสามารถน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการเลือกต้ังท้องถิ่นได้นั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) มีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเลือกต้ังกับประชาชน 
  1.2) มีนโยบายจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการเลือกต้ังแก่ประชาชน  
  1.3) มีนโยบายให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการ

เลือกต้ัง 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
  2.1) จัดท าโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเลือกต้ังกับประชาชน 
  2.2) จัดท าจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการเลือกต้ังแก่ประชาชน  
  2.3) จัดท าโครงการประชาชนอาสาร่วมพัฒนาการเลือกต้ังเป็นหูเป็นตา และแจ้ง

ข่าวสารความไม่โปร่งใสในการเลือกต้ัง 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
  3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปในจังหวัดแพร่ 
  3.2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  3.3) คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงประสงค์ในจังหวัดแพร่ 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีจิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีปั จจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรคคือ ความสามารถในการ
ประเมินสถานะต่าง ๆ ไม่มาก ดังนั้นควรเพ่ิมช่องทางในการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
ผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด  
ค าส าคัญ : จิตส านึก; การเมือง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 

This research article were to study the level of people's opinions, to 
compare the people's opinion and the problems, obstacles and establishing political 
consciousness in the democratic development of the people. The research was 
Mixed Methods. Research foundings were the people's opinion on Found that people 
with political consciousness in the democratic development Was at the medium 
level. People with different personal factors had not different opinion, rejecting the 
research hypothesis. Problems and obstacles were that People did not have much 
ability to assess the various issues.to add channels to describe various data analyzed. 
The results are out for the best. 
Keywords: Consciousness; Politics; Democracy 
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บทน า 
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองการปกครองของ

ประเทศ ซ่ึงมีหลายปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาทางการเมืองด าเนินไปในทิศทางของประชาธิปไตย  แต่
สังคมไทยได้ขาดปัจจัยเหล่านั้น เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ที่สั่นสะเทือนจิตส านึกของประชาชน
อย่างรุนแรง (สมชัย ภัทรธนานันท, 2552) ท าให้ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมือง ไม่มีจิตส านึก
ของความเป็นชาติ การพัฒนาการของจิตส านึกทางการเมืองไทยอย่างเพียงพอ และเกิดขึ้นอย่างล่าช้า
เพราะขาดสื่อที่จะเผยแพร่ และในวงจ ากัดของผู้มีการศึกษา (ลิขิต ธีรเวคิน , 2557) ปัญหาการพัฒนา
ประเทศ และปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็มีความเก่ียวพันโดยตรงกับการ
พัฒนาทางการเมืองต้ังแต่เหตุการณ์ปฏิวัติ เป็นต้นมา 

การสร้างจิตส านึกทางการเมืองซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนประวัติการเมืองไทยในวงกว้าง 
และในระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่อง การปลุกจิตส านึกทางการเมืองนี้ เป็นการต้านการเมืองแบบตัวแทน 
และต้านการฉ้อฉล การใช้อ านาจรัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการสื่อสารครบวงจร มีกลุ่ม
บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้  และความเห็นทางการเมืองอย่างเป็นระบบ (พัฒนา กิติอาษา , 
2555) จึงไม่น่าแปลกใจว่า ช่องว่างทางการเมืองด้านจิตส านึกทางการเมืองได้รับการเติมเต็ม โดย
ประเด็นที่ท าให้เกิดจิตส านึกร่วมกัน คือ การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาดินแดนของ
ชาติ ณ วันนี้การเมืองไทยจึงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในด้านจิตส านึกของประชาชนที่ไม่เคยมีการปลุก
สร้างมาก่อน (รัฐพล ประดับเวทย์, 2558) และการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความม่ันคงและยั่งยืน เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ใ ห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยผ่า น
กระบวนการเลือกต้ัง ท าให้ประชาชนได้รับการขัดเกลาความนึกคิด และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การเมือง รู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือกตัวแทนของตน ประชาชนสามารถกล้าวิจารณ์การ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐ กล้าแสดงความเห็นต่างกับนโยบายหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถูกต้อง และ
ยังได้เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้นท าให้เกิดการแสดงออกทางการเมืองค่อนข้างมากใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เพ่ือให้ทราบว่า จิตส านึกทางการเมือง ที่จะทดแทนด้วยระดับของทัศนคติทางการเมืองของประชาชน 
โดยประเ ด็นส าคัญที่จะอธิบ ายให้เห็ นถึง ระดับจิตส านึ กทา งกา รเมืองในกา รพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง มีความส าคัญต่อประชาชนมากน้อยเท่าใด  ซ่ึง
จะมีการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในเรื่องจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระดับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตส า นึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
จ านวน 10,132 คน (เทศบาลต าบลต้นธง, 2562, ออนไลน์) จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 11  คน 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน โดยรวม 

(n = 385) 

จิตส านึกทางการเมื อง ในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านทักษะบุคคล 3.59 0.40 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.36 0.44 ปานกลาง 
3 . ด้ า นควา มเข้ า ใจ เ ก่ี ย ว กับร ะบอบ

ประชาธิปไตย 3.31 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.27 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยพบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้ ด้านทักษะบุคคล ( =3.57) การมีส่วนร่วมของประชาชน ( =
3.36) ความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ( =3.42) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตามสมมติฐานที่ 1- 4 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.50  0.22  / 
อายุ 1.36  0.25  / 
การประกอบอาชีพ 0.35  0.79  / 
ระดับการศึกษา 0.35  0.79  / 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองใน
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
จิตส า นึกทา งกา รเ มืองในกา ร
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านทักษะบุคคล ความสามารถในการประเมิน
สถานะต่าง ๆ ไม่มาก 

ให้ มี กา ร อบ รมอ ธิ บ า ย ใ ห้
ความรู้ในการประเมิน 

ด้านการมีส่วนรวมของประชาชน ขาดความสามัคคี สร้างกระบวนความสามัค คี
ให้กับประชาชน 

ด้านความเข้าใจเก่ีย วกับระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมี
สิทธิไม่มากในทางการเมือง 

สร้างความเข้ าใจใน ระบอบ
ประชาธิปไตยให้มากขึ้น 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ
จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านทักษะบุคคล พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ตร งกับงานประจ า  โดย
เสนอแนะแนวทางดังนี้ จัดช่วงวันหยุด 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ขาดความ
สามัคคี โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้  สร้างกระบวนความสามัคคีให้กับประชาชน โดยเสนอแนะ
แนวทางดังนี้ ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ 
ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมีสิทธิไม่ก่ีอย่างทางการเมือง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้  สร้างความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ ดังนี้  ด้านทักษะบุคคล การมี
ส่วนร่วมของประชาชน และความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุเมธ งามลักษณ์, (2554) พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้น า กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การแสดงความคิดเห็นถึงจิตส านึกทางการเมืองการ
ชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การ
พัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การพัฒนาทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแสดงบทบาทจิตส านึกทางการเมืองจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ก าหนดนโยบายของรัฐและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ในสังคมโดยรวม 

2) ผลการเปรียบเทียบจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“พัฒนาการจิตส านึกและปฏิบัติการทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง ในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า 
ขบวนการเสื้อแดงในเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายสาขา หลายอาชีพ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน 
ราชการ สื่อมวลชน และประชาชนรากหญ้าไม่ได้เป็นแค่ชนชั้นเดียวเหมือนที่เคยถูกกล่าวอ้างไม่ได้มี
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ค าสั่งจากภายนอกให้เกิดการวมตัวกัน บางกลุ่มรวมตัวกันเพราะเหตุผลทางการเมืองหรืออุดมการณ์ 
บางกลุ่มเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ในการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
ด้านทักษะบุคคล พบว่า  จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยท่ี

ประชาชนนั้น สามารถปลูกฝังได้ด้วยการผ่านการฝึกตนยึดม่ันในความเป็นธรรม การใช้เหตุผลในการ
แก้ไขปัญหามากกว่าการใช้ก าลัง  

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชน มีการทุ่มเทเสียสละเวลาร่วมท ากิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมที่ภาครัฐจัด
ขึ้น เพ่ือแสดงพลังแห่งสามัคคี และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับชุมชน
และผลประโยชน์ส่วนร่วมโดยทั่วไปตามหลักการสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย  

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า จิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้น ได้มีการปฏิบัติตนเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเพียง

ด้านทักษะบุคคล 
- เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร 
- ยึดม่ันในความเป็นธรรม 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
- สร้างบทบาททางการเมืองให้แก่ประชาชน 
- เสียสละเวลาเพ่ือชุมชน 

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย  
- การเปิดอบรมให้ความรู้ในเก่ียวกับประชาธิปไตย 
- เคารพกฎหมาย 
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เพราะสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ กระบวนการเหล่านี้จะท าให้ประชาชนตระหนักถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในวิถีประชาธิปไตยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน จะก่อให้เกิดการมีจิตส านึกอันชอบ
ธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จะมี
อยู่ 4 องค์ประกอบได้แก่ 

1. จิตส านึกทางการเมืองที่ประชาชนได้รับการปลูกฝังมาด้วยดี จะท าให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ การมีจิตส านึกอันชอบ
ธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. จุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองคือ การสร้างระเบียบการปกครองอันเป็นที่
ต้องการของประชาชน โดยจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและรู้ คุณค่าของอุดมการณ์ทาง
เมืองแบบประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในอุดมการณ์นี้และน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักการแห่งประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้
เคารพสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อ่ืนโดยไม่แบกแยกชนชั้นวรรณะ ท าให้เกิดภราดรภาพ
คือ ความรู้สึกเป็นพ่ีน้องกัน ความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน การมีน้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะ
น ามาซ่ึงความสามัคคีและความผูกพันธ์ท่ีดีในสังคม 
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590: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

4. กิ จกร รมพัฒนา  เม่ือปร ะชา ชนยั งไม่ เข้าใจถึงหลักการการปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตย ผู้ที่มีอ านาจจึงควรร่วมมือกับผู้ เป็นนักปราชญ์จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อจิตส านึกทางการเมืองที่จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) ควรมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตส านึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
1.2) ควรมีนโยบายสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
1.3) ควรมีนโยบายให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิด

จิตส านึกทางการเมืองที่ดี 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
1) ภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในทักษะด้านต่าง ๆ ท าให้มีทักษะส่ วนตัวหลายๆ 

ด้านเพ่ือสามารถน าไปต่อยอดในการด าเนินชีวิต และยังไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มี
ทักษะที่ดีให้มีการพัฒนาต่อไป 

2) ภาครัฐควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้มี
การแก้ไขและท าให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เห็นถึงเสียงที่ประชาชนมีการร่วมมือกันในการเสนอ
ปัญหาที่อยากแก้ไข 

3) ภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความส าคัญในเรื่องความเป็นธรรม ต้องแยกแยะความยุติธรรม 
ไม่ยุติธรรม มีความยุติธรรมเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดล าพูน ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  
2) ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในประเทศไทย 
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน กับพ้ืนที่อ่ืนที่น่าสนใจ  
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วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวงันอ้ยจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา* 
CULTURE OF POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE  

IN WANG NOI DISTRIC, AYUTTHAYA PROVINCE 
เกรียงไกร พัฒนโชติ 

Kriangkrai Phatthanachot 
E-mail: tummcu550@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นภาพรวมไ ม่แตกต่าง กันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การขาด
จริยธรรมของนักการเมือง การไม่มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพที่
แตกต่างกัน ขาดการติดตามผลงานทางการเมืองของผู้น าท้องถิ่น และส่วนหนึ่งมีความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเมือง 
ดังนั้นผู้น าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง  เ พ่ือให้ประชาชนไ ด้รับรู้ข่าวสารการ
เลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้นประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และประชาชนในเขตพ้ืนที่ นั้นๆ ให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าไปใช้สิทธิของตนเอง ในการเลือกต้ัง  การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  การ
ติดตามการฟังข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรม, วัฒนธรรมทางการเมือง , การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the culture of 
political participation of people at Wangnoi District, Ayutthaya Province, using Mixed Methods. 
by overall was at high level, Findings were the level of people's opinion on the effectiveness 
of the implementation of the culture of political Participation of people. Due to the based not 
found to consequently different rejecting the research hypothesis.  Problems and obstacles 
were found that general people did not understand the political participation, Local 
administrative organizations did not have the effective process for the political communication 
election process consisted of many steps causing confuse and wasting of time local politicians 
lacked political ethics. People did not have time to participate in political activities. Because 
people had different occupations. 
Keywords: Culture; Political Culture; Political Participation  
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บทน า 
วัฒนธรรมการเมืองเริ่มต้นจากกการอบรมกล่อมเกลาทางสังคม ซ่ึงเป็นทั้งระดับครอบครัว 

นอกครอบครัว และสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นความเป็นอิสระ จากอดีตถึงปัจจุบันที่พบว่า ลักษณะ
การปกครองของไทยในอดีตล้วนปลูกฝังและหล่อหลอมให้คนไทยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบจารีตประเพณี ด้ังเดิมที่เน้นอ านาจนิยม ประชาชนส่วนใหญ่มิได้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่
แท้จริง แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง (นุชาวดี อิศรภักดี, 2545) ระดับเศรษฐกิจและระดับการศึกษามีผล ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะประชาชนมีการศึกษาน้อย การเปลี่ยนแปลง
สังคมอาจจะล้าหลัง ไม่ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการ
ขยายตัวของการีส่วนรวมทางการเมือง รวมทั้งทราบว่าจะมีการเลือกต้ัง แต่ก็ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
เพราะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกใคร วัฒนธรรมการเมืองของไทยมีการใช้เงินซ้ือเสียงมาอย่างต่อเนื่อง
และรุนแรงจนถึงช่วงโค้งสุดท้าย ประชาชนไม่ให้ความสนใจและไม่มีเวลาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพราะคิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจ ะท าให้ระบบ
การเมืองตอบสนองต่อตนเอง สามารถลดความเหลื่อมล้ า  และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง 
ประชาชนยังถูกครอบง าทางแนวคิดหรือการปลูกฝังทางความคิดและให้ความเข้าใจในระบบอุปถัมภ์
และศักดินาอยู่ (พิศาล พันธุเสนีย์, 2553)  
  ดังนั้นปัญหาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาเก่ียวกับ“วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”จะท าอย่างไรจึงจะท าให้คนในสังคมมีความโน้มเอียงทาง
การเมืองในลักษณะที่ยอมรับอ านาจรัฐเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงเป็นผลของการตัดสินใจในทาง
การเมืองอย่างเดียว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการเมืองโดยทั่ว ๆไปมีความสนใจที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาทางการเมืองและไม่มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะที่มีความหมายมี
อิทธิพลต่อการเมืองโดยมีทัศนะคติว่าตนเองกับการเมืองเก่ียวข้องกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกต้ังมีจ านวน 54,853 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอ าเภอวังน้อย , 2562) ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1972) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8  คน เลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  
  1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้าน  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้าน  
             (n=397) 

 
ที ่

 
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  S.D. ระดับ 

1 ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง 4.00 0.80 มาก 
2 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 4.15 0.83 มาก 
3 ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง 3.93 0.79 มาก 
4 ด้านติดตามและสอดส่องดูแล 3.92 0.78 มาก 
 รวม 4.00 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =4.00 , S.D.=0 .80) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มากทุกด้าน คือด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิในการ
เลือกต้ัง ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง และด้านติดตามและสอดส่องดูแล  

 
 
 

Book 3.indd   100 7/6/2563   15:33:32



101Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):595 

2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  (n=397) 

สมมติฐาน ตั ว แ ป ร
ต้น ตัวแปรตาม ค่า t /F Sig. 

ผลการศึกษา 
ยอ ม รั
บ ปฏิเสธ 

1. เพศ การสื่อสารทางการเมืองฯ 5.609 - 0.091 -   
2. อายุ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.795 - 0.111 -   
3. การศึกษา การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.871 - 0.079 -   
4. อาชีพ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.552 - 0.165 -   
5 รายได้ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.107 -0.159 -   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอข่า วสารทางการ เมืองของส่ือใน
บางครั้งบิดเบือนความจริง 

รัฐควรสนั บสนุ นให้ สื่ อมีควา มอิสร ะในกา ร
น าเสนอข้อ มูลข่า ว สา รทางการเ มืองเ พ่ือให้
ประชาชนได้ข่าวสารข้อมูลทางการเมืองที่ถูก 
ต้อง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สนใจการเมืองมากขึ้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกระบวนการใน
กา รเผยแพร่ข่ าวสา รทา งการ เมือง เก่ี ยว กับ
ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการแต่งต้ังคณะท างานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าระบบและรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

มีความเบื่อหน่ายในการเมืองไทย หน่วยงานของรัฐควรรณรงค์ให้ความรู้  ควา ม
เข้าใจเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆตลอดจนนโยบายของ
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
รัฐบาล และพยายามชักจูงให้ประชาชนมีความ
สนใจเก่ียวกับการเมือง เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองให้ดีขึ้น 

การเมืองไทยแบ่งพรรค แบ่งพวก คนดีไม่ค่อยมี
โอกาสเข้าไปท าหน้าที่ในสภา 

ควรเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ มี
อุดมการณ์ และนโยบายที่มีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความซ่ือสัตย์
สุจริต ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่า การน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ ดี โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ปัญหาการคอรัปชั่น 
และปัญหาทางด้านศีลธรรมของนักการเมือง 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนยังไม่
มีความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีความเห็นว่า การเมืองท้องถิ่นยังมีปัญหาในการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของนักการเมืองการไม่มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะมาเลือกต้ังตามวาระและขาดการ
ติดตา มผลงานทางการ เมืองของผู้น าท้อ งถิ่น  ส่วนหนึ่ง มีความรู้ สึกเบื่อหน่ายจากการ เมือง 
ข้อเสนอแนะผู้น าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้นประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ 
ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าไปใช้สิทธิของตนเองในการเลือกต้ัง การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง การติดตามการฟังข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าร่ วมใน
กิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์และสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ระดับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า มีความรู้และเข้าใจในหลักการที่
ส าคัญต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ ในระดับมาก คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติธร กล่ าคุ้ม และเชียวชาญ อาศุวัฒนกูล (2561) ได้วิจัย
เรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วิทยาเขตศาลายา”ผลการวิจัยพบว่า“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูงและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและ
พฤ ติกร รมกา ร มี ส่ วน ร่วมทา งการ เ มืองแบบประชา ธิป ไตยของนั ก ศึกร ะดับปริญญา ตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การอบรม
กล่อมเกลาทางการเมือง และสาขาวิชาที่ศึกษา ด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผลการวิจัย ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว้ ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านที่มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงที่สุดคือ ด้านการมองโลกในแง่ดีมี
ความไว้วางใจต่อเพ่ือนมนุษย์ 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยพบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง มีผลท าให้
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกัน ความแตกต่าง  
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598: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง ประชาชนไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้ง ประชาชนยอมรับในผลของการเลือกต้ัง แม้ฝ่ายตนพ่ายแพ้ก็ไม่มีการ
ประท้วงเพ่ือล้มเลิกการเลือกต้ังนั้นแต่อย่างใด และประชาชนเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยยอมรับเสียงข้างมาก 

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  
- ประชาชนไปใช้สิท ธ์ิเลือกต้ังสมาชิกอง ค์การ  
 บริหารปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคร้ัง  
- ยอมรับในผลของการเลือกต้ัง  
- เคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง  
- ส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร  
- ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากทาง  
 Internet 
- ประชาชนรับฟังข่าวการเมืองจากโทรทัศน์ 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง  
- ประ ชาช นมีส่ วน ร่ วมเ ป็นก รรมการ รับฟั ง  
 รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 ของรัฐบาล  
- การมีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการเพ่ือตรวจสอบ 
 การด าเนินงานในชุมชน 
- การร่วมเป็น สมาชิกของกลุ่ มในชุมชนตา ม
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

๔. ด้านติดตามและสอดส่องดูแล  
- ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเร่ืองที่ ไ ม่ไ ด้รับ 
ความเป็นธรรม  
- เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรรมการประจ าหน่วย 
เลือกต้ัง กรรมการนับคะแนน 
- สอดส่องดูแลการเลือกต้ัง และช่วยแจ้ง เหตุหรือ  
เบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเม่ือพบเห็น 
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2. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร และ
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ถูกปิดก้ันจากรัฐบาล ประชาชนรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองจากทาง Internet และ ประชาชนชมรับฟังข่าวการเมืองจากโทรทัศน์ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการรับฟัง รับทราบ ผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของรัฐบาล ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการเพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงาน มีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานในชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่มในชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ด้านติดตามและสอดส่องดูแล ประชาชนได้ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม ท่านตรวจสอบ ติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ว่าถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์ เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังในระดับต่างๆ เช่น 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกต้ังประจ าเขตเลือกต้ัง และประชาชนสอดส่องดูแลการเลือกต้ัง และ
ช่วยแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเม่ือพบเห็น หรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรองให้ตรวจสอบการเลือกต้ัง 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ 
(ความพอใจ) ผู้ปฏิบัติงานต้องชอบหรือศรัทธางานที่ท าอยู่ และมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
ร่วมกิจกรรม ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ โดยการประพฤติชอบทางกาย  2 ) 
วิริยะ (ความเพียร) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหม่ันเพียรในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตาม
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ 

วิริยะ (ความเพียร) 

ฉันทะ (ความพอใจ) 

จิตตะ (ความคิด) 

วิมังสา (ความไตร่ตรอง) 
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หม่ันฝึกตนเองเข้าร่วมประชุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) จิต
ตะ (ความคิด) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ท า รวมถึงมีความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่างเต็มสติก าลัง แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันทั้งชุมชน 4) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) หม่ันตริ
ตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท า ท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ 
เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมาย
สูงสุดอันเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง 

 1.2) ภาครัฐควรมีการแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือจัดท าระบบและรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.3) ภาครัฐควรสนับสนุนให้สื่อมีความอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าว สารทางการเมือง  
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) ควรจัดการประชุมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ และบทบาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.2) ควรมีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อ 
2.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
3.3) ควรวิจัยเรื่อง “ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้ประชาชน” 
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การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 
PROMOTION OF POLITICAL UNDERSTANDING IN THE DEMOCRACY OF THE 

PEOPLE AT PHRA-INTHARAJA SUB–DISTRICT MUNICIPALITY, 
BANG PA-IN DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE 

ป่ินอนงค์ ทองบ่อ 
Pinanong Thongbo 

E-mail: pinanong_994@windowslive.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในออกไป
ใช้สิทธิในการเลือกต้ัง ดังนั้น ควรแนะน าให้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง  
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง; ความเข้าใจการเมืองการปกครอง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 
  This research article was to study the opinions level for compare people’s 
opinions and To study problems and suggestions of promotion of political 
understanding in the Democracy of the people at Phra-Intharaja Sub–District 
Municipality, bang pa-in District, Ayutthaya Province. Using mixed methods, finding 
the level of promotion of the political understanding in the Democracy of the 
people at Phra-Intharaja Sub–District Municipality, bang pa-in District, Ayutthaya 
Province were at high level. Based on different is not found to be different no aspect 
the research hypothesis. Problems and obstacles were that for the cooperation in 
going out to exercise the right to vote. The proposal should go out to exercise the 
right to vote. 
Keywords: Promotion; Political Understanding; Democracy  
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บทน า  

 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2 ลักษณะคือ รัฐธรรมนูญ มุ่งจะใช้บังคับเป็นการ
ถาวรโดยที่มีการยกร่างกันอย่างเป็นระบบ กับรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวซ่ึงมักเรียก 
ธรรมนูญการปกครอง ปัจจุบัน พบว่ามีความพยายามในการพัฒนาด้านต่าง ๆ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
งบประมาณ และให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 14 การปกครองท้องถิ่น ต้ังแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 รวม 10 มาตรา (อุทัย หิรัญโต , 
2530) จากหลักการกระจายอ านาจ และการปกครองตนเองโดยระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่อให้เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยนับแต่ทีได้ด าเนินการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลในหลายปีติดต่อ กันมา ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร และยังเป็นการยากที่จะท าให้
ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานสิทธิเสรีภาพทุกประการ ทั้งนี้ เพราะวิสัยของ
มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่ง และ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนได้ เพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นที่ ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีอุดมคติทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญ
ศิลป์), (2559) 
 การตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังผู้แทน
ของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายตุลาการ 
ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้น  ๆ (วิทยากร เชียงกูล , 2550) ความส าคัญของ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น เริ่มเป็นสิ่งที่ถูกละเลย และถูกลดความส าคัญลงไปมากขึ้นเรื่อย ๆ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายหลังการกระจายอ านาจกลับไม่ได้ท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นเป็นไป
ตามหลักการปกครองตนเองอย่างแท้จริง เพราะให้ความส าคัญกับการใช้ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน
เช่นเดียวกับประชาธิปไตยระดับชาติโดยมีการเลือกผู้แทนส าหรับท าหน้าที่การบริหาร และหน้าที่นิติ
บัญญัติในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นมีปัญหาไม่
ต่างจากประชาธิปไตยระดับชาติ (สถาบันพระปกเกล้า , 2562)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษา การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เสริมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประชาชนต่อไป 
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604: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,002 คน (เทศบาลต าบลพระอินทราชา, 2562, ออนไลน์) ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
286 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่คุณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรนณา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม                              (n=286) 

การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็น 
Χ  S.D. แปลผล 

หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 3.57 0.49 มาก 
หลักเสรีภาพ 3.42 0.49 มาก 
หลักความเสมอภาค  3.49 0.53 มาก 
หลักการปกครองโดยกฎหมาย  3.42 0.53 มาก 
หลักเสียงข้างมาก 3.42 0.55 มาก 

โดยรวม 3.46 0.35 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า  การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชา ธิ ป ไตยของประชา ช น ใน เขตเทศบา ลต า บลพระ อินทร า ชา  อ า เภอบา งปะอิ น  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ด้านหลักความเสมอภาค  
ด้านหลักเสรีภาพ ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย และ ด้านหลักเสียงข้างมาก ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการ เสริมสร้างความเข้าใจการ เมืองการปกครองในระบอ บ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.380  0.701  / 
อายุ  1.943 .023* /  
ระดับการศึกษา  7.256 .000* /  
รายได้ต่อเดือน  1.587 .193  / 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มี อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การเสริมสร้างความ
เข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หลักการอ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน 

ประชาชนไม่รู้ถึงความเป็ น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

ควรส่ง เสริมการ รับ รู้ถึงความเป็ น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

หลักเสรีภาพ กา รด า เนิ น กิจ กร รมทา ง
การเมืองถูกจ ากัด 

ไ ม่ควร ต้ั ง เ ง่ื อน ไข ในกา รด า เนิ น
กิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป 

หลักความเสมอภาค  กา รถู กกีดกันการ เข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองเพราะ
เง่ือนไขส่วนบุคคล 

สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองโดยไม่ถูกกีดกันเพราะเง่ือนไข
ส่วนบุคคล 

หลั กการปกครองโดย
กฎหมาย  

ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชน 

หลักเสียงข้างมาก กา รด า เนิ น กิจ กร รมทา ง
การเมืองภายใต้อิทธิพลของ
คนส่วนน้อย 

คว ร ส ร้ า ง ค วา ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่
ประชาชนเสียงข้างมาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือ ควรส่งเสริมการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย 

ด้านหลักเสรีภาพ คือ ไม่ควรต้ังเง่ือนไขในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป 
ด้านหลักความเสมอภาค คือ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ถูกกีดกัน

เพราะเง่ือนไขส่วนบุคคล 
ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย คือ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน 
ด้านหลักเสียงข้างมาก คือ ควรสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเสียงข้างมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 

ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนต้องส่งเส ริมการรับรู้ถึงความ
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองค า , (2558) ได้วิจัยเรื่อง 
“ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี” พบว่า ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านหลักเสรีภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ไม่ควรต้ังเง่ือนไขในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์, (2015) 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไ ทยใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” พบว่า ด้านหลักเสรีภาพ อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านหลักความเสมอภาค พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนต้องการ
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ถูกกีดกันเพราะเง่ือนไขส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์, (2015) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี ” 
พบว่า ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ให้ความรู้ เรื่อง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหงา ทาระพันธ์, (2550) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2549” พบว่า ด้านหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย อยู่ในระดับมาก 

5. ด้านหลักเสียงข้างมาก พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ควรสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ประชาชนเสียงข้างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ แดนนาเลิศ, (2554)  ได้วิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนอีสานในต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ” พบว่า 
ด้านหลักเสียงข้างมาก อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการ เสริมสร้างความเข้าใจการ เมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยของประชา ชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน  จังหวั ด
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พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่าประชาชนทุก
เพศทุกวัยมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย พระ
ขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์), (2559) ได้ศึกษา  “การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ” พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยของประชา ชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกันมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์, (2551) ได้ศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติในทาง
ทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีนัยส าคัญที่ 0.05 

3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย ชุติเดช สุวรรณมณี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติในทางทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีนัยส าคัญที่ 0.05  

4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์), (2559) ได้ ศึกษา  “การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ” พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ในการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เก่ียวกับอ านาจ ความรู้และความเข้าใจการอยู่ในสังคม 

ด้านหลักเสรีภาพ พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการ
แสดงออก 

การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระ

อินทราชา อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ด้านหลักการอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน 

- อ านาจอธิปไตยเป็นของ 
 ประชาชน 
- เสริมสร้างและพัฒนา 
 หลักอธิปไตย 
 

ด้านหลักเสรีภาพ 
- มีอิสระในการแสดง 
 ความเห็น 
- จั ด กิจ กร รมรณร ง ค์
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ด้านหลักความ 
เสมอภาค 

- คุ้มครองเสียงข้างน้อย 

- ยอมรับมติเสียงข้าง 

 มาก  
 

ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย 
- ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

- กฎหมายต้องเสมอภาคกับทุกคน 

ด้านหลักเสียงข้างมาก 
- ต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหมด 
- ต้องเคารพเสียงข้างน้อย 
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ด้านหลักความเสมอภาค พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและการบังคับใช้ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องการเคารพเสียงส่วนน้อย โดยการใช้หลักกฎหมาย
ต้องใช้ให้เกิดความเป็นธรรม 

ด้านหลักเสียงข้างมาก พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การให้ความรู้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ 
ให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพเสียงส่วนน้อย โดยการใช้หลักกฎหมายต้อง
ใช้ให้เกิดความเป็นธรรม และทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการแสดงออก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  
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2) มีนโยบายจัดต้ังหน่วยงานการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

3) มีนโยบายให้ความรู้ในการเมืองการปกครอง  
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  
2) ต้ังหน่วยงานด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน  
3) ต้ังศูนย์อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
1) ควรมีการศึกษาวิจัย การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเรื่องเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในระดับประเทศไทย 
3) ควรมีการศึกษาวิจัย การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนบูรณาการกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
4) ควรมีการศึกษาวิจัย นโยบายที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
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คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 
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DESIRABLE LOCAL POLITICAL LEADERS CHARACTERISTICS LOCAL POLITICIANS' IN 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่น เปรียบเทียบความคิดเห็น 
และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่ พึงประสง ค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 
เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลัก ษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่ พึง
ประสงค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง กันอย่าง มี
นัยส าคัญ ปัญหา อุปสรรค คือ บุคลิกภาพของผู้น าเข้าถึงได้ยาก ไม่สื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  และขาดการ
ประสานงานกับชุมชน ดังนั้น ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้น าทางการเมือง ให้เข้าถึง ไ ด้ง่ายสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะผู้น า; การเมืองท้องถิ่น; สัปปุริสธรรม 
Abstract 
 This research article was to study local political leaders characteristics, to Compare 
the people’s opinions, to Study problem, obstacles and suggestions for the Local Politicians’ 
Desirable Leadership Characteristics in line with Sappurisadhamma Methodology was the 
mixed methods: Findings were as follows People's opinions Desirable local political leaders 
characteristics Local Politicians' was at high level. Compare Personal factors finding were 
different opinions at statistically significant, Problems obstacles were that don't set the goals 
and operation guideline in the same direction, Local Politicians’ Leadership personality is hard 
to communicate with, Don't communicate problems directly and clearly and lack of 
communities coordination. Recommendations and operation guideline in the same direction, 
Improvement Local Politicians’ Leadership personality to communicate with easier, 
improvement for communicate problems directly and clearly and make official contact easier, 
must plan for activities to promote harmony in communities.  
Keywords: Leadership Characteristics; Local Politics; Sappurisadhamma 
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บทน า 
การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วย

การปกครองท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ และประชากรเป็นของ ตนเอง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย (วุฒิสาร ตันไชย, 2548) การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นพ้ืนที่
ทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการฝึกฝนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจการบ้านเมืองที่
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นพลเมืองที่แข็งขันของประเทศชาติได้ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552)  อีกทั้ง
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการฝึกฝนความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเพราะการเมือง
ท้องถิ่นนั้นมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ มีทั้งที่อยู่ในภาคการเมือง
คือผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นภาคราชการส่วนท้องถิ่น คือพนักงานและหน่วยปฏิบัติการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเช่นผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่ได้รับการเคารพยกย่อง
จากสมาชิกชุมชน (อุดม ทุมโฆษิต, 2539) 

ส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้น าทาง
การเมือง ซ่ึงท าหน้าที่บริหารงานในส่วนงานท้องถิ่นต่าง ๆ (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 253 5) เพราะ
ถือเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ให้ด าเนินต่อไปได้ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้นผู้น าท้องถิ่นควรจะต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และภาวะผู้น าที่ ดีที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาในส่วนของคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้อ งถิ่ น ที่พึ งปร ะสง ค์ เป็ น ส า คัญ  เ พ่ือ ศึกษา ว่า ผู้ น า ทา งกา ร เมืองท้ อ งถิ่ น ที่ ดีที่ เหมา ะสม  
ควรจะต้องประกอบไปด้วยหลักข้อใดบ้างมีความสามารถทางใดบ้าง เม่ือพิจารณาหลักธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อที่เก่ียวกับคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ จึงเลือกสัปปุริสธรรม 
คือ ธรรมของสัตบุรุษ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของคนดี หรือธรรมของผู้ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความต้องการผู้น าท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะด้านใดบ้าง เ พ่ือเป็นตัวชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง ต าบล
แสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า  
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554) เนื่องด้วยผู้น าที่มีคุณธรรมประจ า ใจ คือผู้น าที่ เหมาะสม
แก่การมอบอ านาจในการบริหารกิจการบ้านเมืองแทนประชาชนทั้งหลาย ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพ่ือประโยชน์ในการคัดสรรผู้น าทาง
การเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในอนาคตภายภาคหน้าต่อไป (สมเด็จพระอริยวงศาคต าณ สมเด็จ
พระสังฆราช (อุฏฐายี), 2509) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ มีคุณสมบัติเป็นผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง 
จ านวน 36,230 คน (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (อ้างใน สุรพล สุยะพรหม, 2553)  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน  เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมทีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ผสาน
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูปหรือคน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง 
และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ประชาชน  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง

ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม                                                    (n = 396) 

โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการบริหารงาน 4.29 0.32 มาก 
2. ด้านบุคลิกภาพ 4.16 0.35 มาก 
3. ด้านการส่ือสาร 4.08 0.40 มาก 
4. ด้านการประสานงานชุมชน 4.01 0.42 มาก 
ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน 4.13 0.30 มาก 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563616: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.13, S.D. = 030) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 
ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร และด้านการประสานงานชุมชน ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -2.30 - 0.77 - √ 
อายุ - 9.29 0.00* √ - 
ระดับการศึกษา - 7.84 0.00* √ - 
อาชีพ - 5.64 0.00* √ - 
รายได้ต่อเดือน - 3.57 0.00* √ - 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทาง
การเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรมในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรม ในเขตเทศบาลเมืองแสน
สุข จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน โดยภาพรวม และรายด้าน มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยแตกต่างกันอย่ าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน  
ตารางท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึง
 ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน 
คุณลักษณะผู้น าทางการเมือง

ท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการบริหารงาน กา รก า หนดเ ป้ า หมา ยและ
แนวทางปฏิบัติงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

ต้องก าหนดเป้ าหมายและแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่น 

ด้านบุคลิกภาพ คลิกภาพของผู้น าทางการเมือง
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ย า ก  ไ ม่ ค่ อ ย
กระตือรือร้นกับการท างาน 

ปรั บปรุ งบุ คลิ กภา พให้ เป็ น ผู้
เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  และเ ป็ น มิตร ต่ อ
ประชาชน เป็นคนต่ืนตัวอยู่เสมอ 

ด้านการส่ือสาร ไ ม่ สื่ อ ส า ร ปั ญ ห า อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มีการสื่อสารทาง
เดียว ขาดการมีส่วนร่วม 

ต้ อ ง สื่ อ ส า ร ปั ญ ห า อ ย่ า ง
ตรง ไปตรงมา และพัฒนา กา ร
สื่อสารให้มีการปฏิสัมพันธ์กันใน
ทุกๆ ด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกัน 

ด้านการประสานงานชุมชน ขาดการประสานงานกับชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริง 

คว ร ปรั บ ปรุ ง น โย บ า ย แ ล ะ
รับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริ ง
ของประชาชน และเปิดโอกาสให้
ป ร ะช า ช น ไ ด้ เ รี ย กร้ อ ง สิ่ ง ที่
ต้องการ 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการบริหารงาน คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้สามารถก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งองค์กร และชุมชน มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน 

ด้านบุคลิกภาพ คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ เข้าถึงง่าย เป็นมิตรต่อประชาชน 
และเป็นคนที่ต่ืนตัวอยู่เสมอพร้อมท างานเพ่ือประชาชน 

ด้านการส่ือสาร คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องสื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และ
พัฒนาการสื่อสารให้มีการปฏิสัมพันธ์กันในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านองค์กร ด้านประชาชน เพ่ือให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันกับทางภาครัฐด้วย 
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ด้านการประสานงานชุมชน  คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้สามารถปรับปรุง
นโยบายและรับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียกร้องสิ่งที่ 
ต้องการ เพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา และทราบว่าการติดต่อประสานงานควรเข้าหาและเข้าถึง
ผู้ใดในชุมชนนั้นๆ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

 1. คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการประสานงานชุมชน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ 
บุญเลี้ยง และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง "ลักษณะภาวะของผู้น าที่ ดีในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" พบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 2) ต้อง
มีบุคลิกภาพที่ดี3) มีความมุ่งม่ันในการท างานและอดทน 4) มีคุณธรรมจริยธรรม 5) มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 6)มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี 7) มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 8) มี
ความสามารถในการสื่อสาร 9) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 10) มีความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจ และ 11) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูวีรกิจโสภณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง "ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช" พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่ มีต่อภาวะผู้น า 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหาร และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิดาภา งามตระกูลชล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง "ภาวะผู้น าทางการเมืองของนักการเมือ ง
ท้องถิ่นในเมืองพัทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ" พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางการเมือง โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อามาลนีา มะสาเมาะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา " พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 
  ด้านการบริหารงาน ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้ที่ มีหลักการ มีเหตุผล
ในการบริหารงาน มีความสามารถบริหารงบประมาณ ใช้อ านาจหน้าที่อย่างชอบธรรม เป็นที่ พ่ึงของ
ประชาชน และใช้หลักธรรมน าจิตใจมองโลกตามธรรม 
  ด้านบุคลิกภาพ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้ที่ มีการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ขยันปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีบุคลิกเข้าถึงง่าย นอบน้อมถ่อม
ตน มีการวางตัวให้น่าเชื่อถือ เหมาะสม และต่ืนตัวพร้อมท างานอยู่เสมอ 
 ด้านการส่ือสาร ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงปร ะสงค์ ต้องเป็นผู้ ที่สื่อสารแต่สิ่งที่ มี
ประโยชน์ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีการสื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  มีความรู้ในสิ่งที่ก าลังจะ
สื่อสาร และต้องมีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร 
  ด้านการประสานงานชุมชน ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้รู้หน้าที่ของ
ตนต่อชุมชน รู้จักบุคคลในชุมชน มีอัธยาศัยที่ดีต่อชุมชน รู้ประมาณในการประสานงาน มีการแก้ไข

คุณลักษณะผู้น าทาง
การเมืองท้องถ่ิน 
ท่ีพึงประสงค ์

ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข 

จังหวัดชลบุรี 

1. ด้านการบริหารงาน 
-  มีหลักการ มีเหตุผลในการบริหารงาน 
-  มีความสามารถบริหารงบประมาณ 
-  ใช้อ านาจหน้าท่ีอย่างชอบธรรม 
-  เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
-  ใช้หลักธรรมน าจิตใจมองโลกตามธรรม 

2. ด้านบุคลิกภาพ 
-  มีการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ขยันปฏิบัติหน้าท่ี 
-  เป็นผู้มีบุคลิกเข้าถึงง่าย นอบน้อมถ่อมตน 
-  มีการวางตัวให้น่าเช่ือถือ เหมาะสม  
-  ต่ืนตัวพร้อมท างานอยู่เสมอ 
 

3. ด้านการส่ือสาร  
- ส่ือสารแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
- เป็นผู้รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
- มีการส่ือสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 
-  มีความรู้ในส่ิงท่ีก าลังจะส่ือสาร 
-  มีวาทะศิลป์ในการส่ือสาร 
 

4. ด้านการประสานงานชุมชน 
-  เป็นผู้รู้หน้าท่ีของตนต่อชุมชน 
- เป็นผู้รู้จักบุคคลในชุมชน มีอัธยาศัยท่ีดี 
- เป็นผู้รู้ประมาณในการประสานงาน 
- มีการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
- มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชน 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563620: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ปัญหาของประชาชนได้ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชน 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมือง

ท้องถิ่น คือ เป็นผู้น าทางการเมืองที่มีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ เป็นผู้ มีเหตุผล เป็นผู้รู้
ผลท่ีจะเกิดขึ้น เป็นผู้รู้จักตนเองและหน้าที่ รู้จักการบริหารงบประมาณ รู้จักกาลเทศะ รู้จักบุคคลใน
ชุมชน และรู้จักการประสานงานชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) ควรมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพและฝึกอบรมผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ควรมีนโยบายจัดโครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจและอารมณ์ 

ควบคู่ศักยภาพการบริหารงาน  
 3) ควรมีนโยบายให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ท างานร่วมกันกับผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นเพ่ือ

ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  

คุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสัปปุริสธรรม 

รู้จักการ
ประสานงาน

ชุมชน 

รู้จักบุคคลใน
ชุมชน 

เป็นผู้มี
เหตุผล 

เป็นผู้รู้ผลท่ี
จะเกิดขึ้น 

รู้จักตนเอง
และหน้าท่ี 

รู้จักการ
บริหาร

งบประมาณ รู้จัก
กาลเทศะ 
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 1) ควรจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพและฝึกอบรมผู้น าทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ควรจัดท าโครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจและอารมณ์ ควบคู่

ศักยภาพการบริหารงาน 
 3) ควรจัดท าโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและผู้น าทางการ

เมืองเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1) ควรท าวิจัยเรื่อง คุณลักษณะนักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในราชอาณาจักรไทย 
 2) ควรท าวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชน ในการสนับสนุนโครงการ "หมู่บ้านศีล 5" ใน

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในราชอาณาจักรไทย 
 3) ควรท าวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  
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พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ใน
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา* 

POLITICAL BEHAVIOR IN VOTING IN THE 2019 GENERAL ELECTION 
AT TACHANG SUB-DISTRICT, CHALERM PHRAGRIAT DISTRICT, 

NAKHON RACHASIMA PROVINCE 
ณัฐกาญจน์ เข็มนาค  

Natthakan Khemnak 
E-mail: nattakan9777@gmail.com 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

ทั่วไป เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่อการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
การเมืองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจถึง
สิทธิหน้าที่ในการเลือกต้ัง ข่าวทางการเมืองท าให้เกิดความเครียด คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าสมาชิกกลุ่ม
พรรคการเมือง ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความส าคัญของการเลือกต้ัง และการติดตามข่าว
ก่อนตัดสินใจหรือเผยแพร่ออกไปต่อๆ กัน  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมทางการเมือง; การออกเสียง; การลงคะแนนเลือกต้ัง  
 
Abstract 

This research article was to study the level of people’s Political Behavior 
in Voting in the 2019 General Election, to compare their Political Behavior, classified 
by personal data and to study problems and recommendations for development of 
Political Behavior. Using mixed research method, finding were as the follow the level 
of people’s Political Behavior in Voting in the 2019 General Election was at high 
level. Different were not found to be related of different rejecting the Political 
Behavior research hypothesis. Problems and obstacles were that some legitimate 
voters did not get interest in general election, election does not improve their 
conditions of living. They voted just for the sake of voting.  
Keywords: Political Behavior; Voting; General Election  
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 บทน า  
การเลือกต้ัง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็น

ของพลเมือง โดยการ เพ่ิมสิทธิเสรีภาพให้พล เมืองและปรับประชาธิ ปไตยแบบมีผู้ แทนให้เป็ น
ประชาธิปไตยโดยมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยการเลือกต้ัง  

การเลือกต้ังที่เสรีและยุติธรรมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ ก าหนดรูปแบบของ
รัฐบาล และทิศทางนโยบายในอนาคตของรัฐบาล การยึดถือเสียงข้างมากเป็น  เกณฑ์ในการเลือกต้ัง 
เป็นวิธีการในการจัดต้ังรัฐบาล และเป็นหลักในการตัดสิน ประเด็นสาธารณะต่างๆ แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผล
ของการกีดกันเสียงข้างน้อย ไม่ว่าจะเป็นเพราะชาติพันธุ์ความเชื่อทางศาสนา ที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์
ระดับ รายได้ รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ ที่มาจากการเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง ก็ตามไม่สามารถลิดรอน
สิทธิดังกล่าวได้ (จิรพันธุ์ วิสูตรศักด์ิ, 2547)  

จากปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การเมืองไทยก็จะยังเป็นไปแบบเดิม ๆ  การ
พัฒนาการเมืองไทยมีข้อถกเถียงกันมาตลอดระหว่างระบบ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญกับคน  จากทฤษฎี
ความส านึกเชิงเหตุผลเน้นที่ปฏิกิริยาของความส านึก ตรึกตรองของผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังที่ มีต่อ
นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ (สยามรัฐออนไลน์, [ออนไลน์)  

ดังนั้น จากปัญหาพฤติกรรมการใช้สิทธิออกเสียง และจากความส าคัญของการเลือกต้ัง  ซ่ึง
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมออกเสียงเลือกต้ัง เพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 
ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 ,198 คน (งานทะเบียนราษฎร์ต าบลท่าช้าง, 2562) โดยมี
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(สุรินทร์ นิยมา งกูร, 2560, น. 181) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจา ก
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แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการวิจัยพฤติกรรมทางการเมอืงของประชาชนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม                                              

(n=-356) 
พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 

ระดับพฤติกรรม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 3.49 0.87 ปานกลาง 
2. ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  3.59 0.57 มาก 
3. ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทาง

การเมือง  
 

3.78 
 

0.49 
 

มาก 
4. ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของ

พรรคการเมือง  
 

3.79 
 

0.52 
 

มาก 
5. ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  2.49 0.79 น้อย 
โดยรวม 3.43 0.32 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/
สมาคม องค์กรทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
และด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -1.557 - .120 -  
อายุ - 6.112 .230 -  
การศึกษา - 4.099 .170 -  
อาชีพ - 0.991 .423 -  
รายได้ - 0.401 .752 -  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่ มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไ ด้ต่าง กัน มีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไ ม่แตกต่าง กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ีย วกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ใ น
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 

ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการติดตามข่าวสาร

ทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้ าน กา ร ติ ดตา มข่ าว สา ร
ทางการเมือง 

ข่าวท างก ารเ มือง ท าใ ห้เ กิ ด
คว า ม เ ค รี ย ด  มี แ ต่ ค ว า ม
ขัดแย้งกันของคนในสังคม 

สื่อต่างๆ  ควรใ ห้ข่าวสา รเป็นกลางและ
เป็นข้อเท็จจริง 

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเ ลือกต้ัง  ประชาชนยัง ไ ม่เข้าใจถึงสิทธิ
หน้าที่ในการเลือกต้ัง 

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่ พึง มี
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการ เ ป็นสมา ชิกก ลุ่ม/
ส ม า ค ม  อ ง ค์ ก ร ท า ง
การเมือง  

คน ส่ วน ให ญ่ จ ะ ไ ม่เ ข้ า ร่ ว ม
เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม พ ร ร ค
การเมือง 

ให้ข้อมูลที่ประชาชนเห็นประโยชน์ขอ ง
ก า ร เ ป็ น ส มา ชิ ก กลุ่ ม / ส ม า คม ท า ง
การเมือง 

ด้านการวิพากษ์วิจ าร ณ์ต่อ
การด า เ นิ น การของ พ รรค
การเมือง  

ไ ม่ย อมรั บความแตกต่า งท า
ให้เกิดความแตกแยก 

สร้ า ง คว า ม เข้ า ใ จ คว า มแ ตก ต่ า ง ท า ง
ความคิด 

ด้ านการ ใ ห้ การสนั บสนุ น
พรรคการเมือง  

ส่วน ใหญ่ ไ ม่สนับสนุนพรร ค
การเมือง 

ให้ความรู้ เ ก่ียวกับก ารเป็นสมาชิกพรร ค
การเมือง 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการออกเสียงลงคะแนน

เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง  คือ สื่อต่างๆ ควรให้ข่าวสารเป็นกลางและเป็น
ข้อเท็จจริง  

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่พึงมีตามการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง  คือ ให้ข้อมูลที่ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคมทางการเมือง 

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง คือ สร้างความเข้าใจความ
แตกต่างทางความคิด 

ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  คือ ให้ความรู้ เก่ียวกับการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

อภิปรายได้ว่า การเลือกต้ังทั่วไปในปี 2562 ซ่ึงเป็นการเลือกต้ังหลังเกิดการท ารัฐประหารโดยทหาร 
ซ่ึงประชาชนต้องการเลือกต้ังที่ ประชาชนอยากเลือกต้ัง แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้
ประชาชนเกิดเบื่อหน่ายข่าวการเมืองมีแต่สร้างความเครียด ซ่ึงสอดคล้องกับงาน วิจัยของ สิทธิชัย 
อินทร์บุญ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554” ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดับมาก  

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนสนใจการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง มีความต่ืนตัวการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผู้สมัคร
เลือกต้ัง ระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เลือกผู้สมัคร โดยดูผลการท างาน  การ
เตรียมพร้อมเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มานพ เข็มเมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น  ของประชาชน
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ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรี รัมย์” ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการใช้
สิทธิการเลือกต้ัง อยู่ในระดับมาก 

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตามนักการเมืองมากขึ้น ท าให้
เห็นว่าประชาชนมีการต่ืนตัวทางการเมือง และเข้าร่วมในการแสดงประชามติแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในการเปิดเวทีสาธารณะ มีการประเมินข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือ
เก่ียวกับพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังสังกัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมพันธ เตชะอธิก 
และคณะ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ 
และพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550 : จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว า 
ความเคลื่อนไหวของประชาชน มีความสนใจในการไปใชสิทธิ การมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการ
เคลื่อนไหวแบบกระจายไปตามพ้ืนที่เขตเลือกต้ัง สวนใหญเปนการเขารวมเวทีที่หน วยงานตางๆ และ
พรรคการเมืองจัดขึ้น 

ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
อภิปรายได้ว่า การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นเรื่องใหม่ๆ ส าหรับบุคคลทั่วไป ได้แต่ติดตามและไปฟัง
การหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น ติดตามและไปฟังการหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น การได้รับรู้
ข้อมูลจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองใน โอกาสต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ เข็ม
เมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น  ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการติดตามและ
สนับสนุน อยู่ในระดับน้อย 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศหญิงให้ความสนใจการเมือง ทั้งช่วงก่อนเลือกต้ังและช่วงเลือกต้ัง จะ
เห็นว่าในปัจจุบันการร่วมประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองทั้งเพศหญิงเข้าร่วมทางการเมือง
เช่นเดียวกับเพศชายต่างก็เข้าร่วมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาล
เมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า เพศเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกต้ัง 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน อภิปรายได้ว่า ทั้งพฤติกรรมก่อนเลือกต้ัง ช่วงเลือกต้ัง และหลังเลือกต้ัง ผู้ที่อายุช่วง 18 -40 ปี จะ

Book 3.indd   134 7/6/2563   15:33:43



135Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):629 

สนใจการเมืองระดับปานกลาง แต่ประชาชนที่ช่วงอายุ 41-50 ปี อาจจะมีความสนใจการเมืองมากขึ้น 
ซ่ึงคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ  การศึกษา 
รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาจึงไม่ส่งผลจะ
เห็นว่าทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมร่วมในการเลือกต้ังทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เอมวดี 
กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล  หนอง
กระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง จากสถิติการเลือกต้ังจะเห็นว่า
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ิมขึ้น ทุกอาชีพก็หวังว่าเม่ือมีการเลือกต้ังทุกอย่างก็ดีขึ้น ประเทศไทยก็
จะมีทางออกทางการเมืองเร็วขึ้น และหวังให้นักการเมืองแก้ปัญหาเรื่อง เศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า ระดับการศึกษา และการมี
ความรู้ความเข้าใจ ในทางการเมืองที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง ประชาชนคาดหวังกับการ
เลือกต้ัง ที่ต้องการนักการเมืองที่ดี ท างานโปร่งใส บริหารงบประมาณตรวจสอบได้ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า 
รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ังมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 

Book 3.indd   135 7/6/2563   15:33:43



136 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

630: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  
 

 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่า

ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การเลือกต้ังเป็นการปกครองโดยประชาธิปไตย เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องไปเลือกต้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศโดยการเลือก
ผู้แทน ที่ต้องอยู่ในขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องไม่บิดเบือน ประชาธิปไตยที่
แท้จริง ต้องสนับสนุนความถูกต้องและชอบธรรมของสังคม โดยการออกเสียงประชามติเม่ื อมีปัญหา
หรือข้อถกเถียง 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 

 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรบังคับใช้

กฎหมายเก่ียวกับข่าวสารทางการเมือง 
2) ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรชี้แจงหรือรณรงค์เพ่ือท า

ความเข้าใจกับประชาชน ถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  
3) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ การเป็นสมาชิกพรรคหรือองค์กรทางการเมืองให้ประชาชนเข้าใจ 
4) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเปิดโอกาสและให้ความคุ้มครองให้ประชาชนได้ร่วมวิพากษ์การด าเนินงานของพรรค
การเมือง 

5) ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเปิดโอกาส  และ
ประชาสัมพันธ์และให้สิทธิในการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยมีเง่ือนไขและขอบเขตการสนับสนุน
พรรคการเมือง 

 

 

การเลือกตั้งต ้อง
ได ้ข่าวสารที่เป็น

จริง และเปน็
กลาง 

การเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของคนไทย 

ร่วมประชามติ 
ร่วมถกเถียง 

 

การเลือกตั้ง 
เป ็นส่วนหน่ึงของ

การปกครอง 
 

 

การเลือกต ั้งเพือ่
สน ับสน ุนความ

ถูกต ้องและ 
ชอบธรรม 

 

การไป
ออกเสียง
เลือกตัง้ 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ควรรณรงค์ท า

ความเข้าใจกับประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น การเลือกต้ังล่วงหน้า การตรวจสอบบัญชี
รายชื่อก่อนการเลือกต้ัง 

2) ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รณรงค์ท าความเข้าใจกับการไป
ใช้สิทธ์ิ วิธีการปฏิบัติและพฤติกรรมที่ควรในการเลือกต้ัง 

3) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการการเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรทางการเมือง เพ่ือป้องกันการแตกแยกทางการเมือง 

4) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เปิดเวที และให้โอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองโดยหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพใน
การจัดเวทีวิพากษ์ 

5) ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้สนับสนุนพรรคการเมือง แต่ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกพรรค

การเมือง” 
2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐ” 
3) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ทัศนคติต่อการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย” 
4) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามสถานการณ์

บ้านเมืองในปัจจุบัน” 
5) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “นโยบายทางการเมืองในชนะการเลือกต้ังตามการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย” 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย            
ของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*  

PROMOTION OF POLITICAL PARTICIPATION IN THE DEMOCRACY SYSTEM  
OF LOCAL ADMINISTRATION DEPARTMENT OFFICER 

ธเดช ชวัลลักษณ์ 
Thadeth Chawanlak 

E-mail: Tmgame1234@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
ของเจ้าหน้าที่กรม  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ การแสดง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่มีน้อย ควรส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสิทธิและ
เสรีภาพ ควรให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างทั่วถึง 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ระบอบประชาธิปไตย  
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Promotion of Political Participation in the Democracy System of Local Administration 
Department Officer, using Mixed Methods. Findings were level of people's opinion on 
the Promotion of Political Participation in the Democracy System, The overall picture 
is in the middle level in every aspect. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that the sovereignty 
of the people. The government should encourage people to get involved and 
participate in various activities of the society regarding the principle of rights and 
freedom. Dissemination through media, etc.  
Keywords:  Promotion, Political Participation, Democracy 
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บทน า
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยก่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
พัฒนามาจากรูปแบบการปกครองมาจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2 436  จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
นับว่าเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้
เป็นอย่างดี การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองจะมากหรือน้อยนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น า
ว่ายังขาดความรู้ทางการเมืองมากน้อยเพียงใด บางทีมีการผูกติดการเมืองกับวัตถุนิยมเข้ามามีบทบาท
บ้างเพ่ือที่น ามาแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติอยู่ จะเห็นได้อย่างชัดเจน คือก่อนการเลือกต้ัง
จะมีการซ้ือเสียงจนท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่ผิดเพ้ียนไปแล้ว ซ่ึงจะมีค าที่ฮิตติดปากคือ “เงินมาก็กาให้” 
ซ่ึงมันเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จนสิ่งเหล่านี้เป็นบทสรุปของประชาธิปไตยแบบ
ไทย แต่ไม่มีมาค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ การศึกษาของผู้น าก็เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าผู้น าสามารถท าไ ด้โดยที่
ไม่ต้องมาพ่ึงปัจจัยทางด้านเงิน(ทินพันธุ นาคะตะ, 2543)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงถือ
เป็นบทบาทท่ีส าคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุด 
และยังเป็นการที่จะสะท้อนถึงอ านาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แ ละรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ได้มีการก าหนดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยที่
จะท าให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ (บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2548) 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา การ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส าคัญ
เพราะอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉพาะส่วนกลาง ซ่ึงเป็นแกนน าให้กับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยที่เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตาม

ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ . 
(2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 256 คน จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 707 
คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยรวม 
  (n=256)  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตามระบอบประชาธิปไตย  

ระดับการส่งเสริม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ 3.22 0.74 ปานกลาง 
2. ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม 3.22 0.72 ปานกลาง 
3. ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม 3.25 0.67 ปานกลาง 
4. ด้านช่องทางการสื่อสาร 3.23 0.72 ปานกลาง 

โดยรวม 3.23 0.60 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้  ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ด้าน
ช่องทางการสื่อสาร ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 สรุ ปผลการ เปรี ยบ เที ยบการ ส่ง เสริ มการ มีส่ วนร่ วมทา งกา รเ มืองตา มระบอบ
ประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .847  .398   
อายุ  4.203 .006*  - 
การศึกษา  8.086 .000*  - 
ประสบการ ณ์ในกา ร
ปฎิบัติงาน 

 5.674 .004*  - 

ตารางที่ 2 พบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ การแสดงความคิดเห็นของ 
เจ้าหน้าที่มีน้อย 

ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไป
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ติ ด ภ า ร กิ จ ด้ ว ย ภ า ร ะ
ประจ าวันท าให้ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ 

ควรเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้น 

ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ไม่มีการเข้าร่วมกิจ กรรม 
เ ช่ น  ก า ร ร ณ ร ง ค์ ท า ง
การเมือง 

ควรเพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองมาก
ขึ้น เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง สิทธิ เสริภาพที่พึงมีทั้งใน
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป  

ด้านช่องทางการสื่อสาร การรณรง ค์เชิญช่วยชวน ค ว ร เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
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การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ 
หรือการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ มีน้อย 

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
มากขึ้นและอย่างทั่วถึง 

จากตารางท่ี 3  พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ คือ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม คือ ควรเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม คือ ควรเพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เช่น การให้ความรู้

เก่ียวกับการเลือกต้ัง สิทธิ เสริภาพที่พึงมีทั้งในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
ด้านช่องทางการส่ือสาร คือ ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมมาก

ขึ้นและอย่างทั่วถึง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของเจ้าหน้าท่ีกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  และได้รับความรู้ เก่ียวกับ
การเมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒ ผาสุโก , 
(2559)  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนอ าเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีอายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บูรณ์ แพนพา, (2544)  ได้วิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลพนม
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ไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพของประชาชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมของประชาชนในระดับปานกลาง ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พบว่า ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ มีปัญหาคือ 
การแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่มีน้อย จึงอภิปรายได้ว่า ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น ภารกิจประจ าวันท าให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ควรเพ่ิมช่องทางให้
เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ควรการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ควรเพ่ิมช่องทางให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมทา งการ เลือก ต้ังมากขึ้น  การ รณรง ค์เชิญช่วยชวนเลือกต้ั ง ควรเพ่ิมช่องทางในกา ร
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมมากขึ้นและอย่างทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒ ผาสุโก , 
(2559)  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไต ยของ
ประชาชนอ าเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี  1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

Book 3.indd   145 7/6/2563   15:33:46



146 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือท าให้เกิดการตระหนักถึงการเข้ามาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆในการรณรงค์ให้เข้ามามีบทบาททางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและท าให้เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความสามัคคีในการออกมาร่วมกันรณรงค์โดยตาม รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ได้มีการก าหนดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยที่
จะท าให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ 

 
2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี  2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยประชาธิปไตยในอุดมคตินั้นมีหลายช่องทาง เช่น การใช้สิทธิผ่านช่องทาง
ต่างๆเพ่ือให้ทราบทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองจะท าให้สามารถเข้าร่วม

ประชาธิปไตย
ในอุดมคติ 

การใช้สิทธิ
ผ่านช่องทาง

ต่างๆ 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ทางการเมือง 

การเรียนรู้
ผ่านสื่อ  
ยุคใหม่ 

การรับรู้สิทธิ
และหน้าท่ี 
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กิจกรรมทางการเมืองได้ เรียนรู้ผ่านสื่อยุคใหม่โดยผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต ข่าวสารได้รวดเร็ว รับรู้
สิทธิและหน้าที่ของระบอบประชาธิปไตยอย่างเสรี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ควรมีการส่งเสริมการเลือกต้ังให้มีความส าคัญตามการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
2) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิ

เลือกต้ังโดยความเต็มใจ 
3) ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรมีการส่งเสริมการได้รับความรู้เก่ียวกับการเมืองตาม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
4) ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าไปสังเกตการณ์

ทางการเมือง 
 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขององค์กร 
3) ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเก่ียวกับการทุจริตการเลือกต้ังให้แก่หน่วยงานทีเก่ียวข้อง 
4) ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินงานและสภาพ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
1) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ออกไปใช้

สิทธิเลือกต้ัง 
2) ควรศึกษาการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขององค์กร 
3) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเก่ียวกับการทุจริตการเลือกต้ังให้แก่

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
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การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็น 
ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี* 

POLITICS AND GOVERNMENT IN DEMOCRATIC SYSTEM FROM 
THE PRISONERS’ OPINIONS AT PATHUMTHANI PROVINCE PRISON 

ปฐวี ท้ายเมือง 
Pattawee Taymueng 

E-mail: Topman4444@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด ศึกษา

ข้อเสนอแนะที่มีต่อทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ความคิดเห็นต่อทางการเมืองการปกครองของนักโทษ
เด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก นักโทษที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ส่วนนักโทษที่มีการศึกษาและระดับชั้นของนักโทษต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐ จึงควรเสริมสร้างความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการ
จัดกิจกรรมอบรม เผยแพร่ความรู้ในสื่อหลักและสื่อรอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับความเสมอภาค
ทางสังคม และใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา  
ค าส าคัญ : การเมือง; การปกครอง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 

This article was to study the level of prisoners’ opinions, to compare the 
prisoners’ opinion and recommendations for the effectiveness of politics and 
government in democratic system from the prisoners’ opinions at Pathumthani Province 
prison, using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on politics 
and government of the prisoners at Phatumthani Province prison, by overall, were at high 
level. the prisoners’ opinions Based on different is found to be different accepting the research hypothesis. 

Problems and obstacles were that creating an understanding of politics and democratic governance 
by organizing activities to disseminate knowledge in primary and secondary media. 
Government sector should let people know the social equality without segregations. People 
should use reason to solve problems. 
Keywords:  Political; Dominance; Democracy 
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บทน า  
การปกครองระบอบแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่เน้นหนักให้ความส าคัญกับประชาชน

มากที่สุดเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยยึดหลักการ
ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (จรูญ สุภาพ , 
2522) หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเม่ือวันที่ 24  มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีความพยายามในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการเมืองมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม (อุทัย หิรัญโต, 2530) แต่เนื่องจากในมาตรา 96 (3) 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า บุคคลที่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของ
ศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีสิทธิในการเลือกต้ังซ่ึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวก็มีความรู้
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน และเม่ือบุคคลดังกล่าวมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถใช้สิทธิในการเลือกต้ังตามที่กฎหมายได้ให้อ าน าจไว้ได้เช่นเดียวกันกับ
ประชาชนโดยทั่วไป และเนื่องจากรมราชทัณฑ์ได้พยายามจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง โดยให้ผู้ ต้องขัง
ได้รับการศึกษา การอบรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การท างานการฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ 
การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการติดต่อกับ
ครอบครัว ญาติมิตร องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพ่ือการแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ ต้องขัง 
และรับรู้ถึงข่าวสาร และความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาอบรม และพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ร่วมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ตามหลักการ
ส าคัญในระบอบประชาธิปไตย 4 ประการ คือ (1 ) หลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยของปวงชน        
(2) หลักการว่าด้วยหลักสิทธิเสรีภาพ (3) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค และ (4) หลักการว่าด้วย
ภราดรภาพ ว่านักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร หลังจากได้รับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยขณะถูกคุมขัง
ภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะคืนตัวกลับสู่สังคม โดยสามารถกลับไป        
ใช้ชีวิตในสังคม และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด
ในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานต่ีอการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักโทษเด็ดขาด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1,906 คน (เรือนจ า
จังหวัดปทุมธานี, ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ, 2563)  ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่               
ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 331 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิ เคร าะ ห์ร ะดับความ คิดเห็นเก่ียว กับ การเมื อง การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
  (n=331)  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน 3.77 0.76 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 4.12 0.74 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค 3.52 0.57 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ 4.19 0.76 มาก 

โดยรวม 3.90 0.62 มาก 
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646: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
จากตารางท่ี  1  พบว่า ความคิดเห็ นทางการเมืองกา รปกครองของนัก โทษเ ด็ดขา ด                 

ในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ ด้านหลักว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพ ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน และด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค ตามล าดับ 

2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ เมื อง การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.569 - 0.118 -   
อายุ - 0.716 0.543 -   
การศึกษา - 3.492 0.035   - 
ระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด - 6.61 0.000   - 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานีที่ มี การศึกษา   และ
ระดับชั้นของนั กโทษเด็ดขาดที่ต่า งกัน มีความคิดเห็ นทางการ เมืองกา รปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 
ส่วนนักโทษเด็ดขาดที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดใน
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  

 
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน ภาครัฐควรส่ งเสริ มให้ป ระชา ชน ได้ เข้ ามามีส่วน
เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม 

2) ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิในการเป็น
ราษฎรของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม 
การเผยแพร่ผ่านสื่อหลักและสื่อรอง เป็นต้น 

3) ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบถึงความ
เสมอภาคทางสังคมโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

4) ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ ประชาชนควรใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่
ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา 

จากตารางที่ 3 นักโทษเด็ดขาดผู้ตอบค าถาม ได้เสนอแนะเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม 

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิในการเป็น
ราษฎรของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่อหลักและสื่อรอง เป็นต้น  

ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค คือ ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ความเสมอภาคทางสังคมโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ คือ ประชาชนควรใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ใช้
ก าลังในการแก้ไขปัญหา 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดใน

เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1) ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี อยู่

ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ทางภาครัฐได้ส่งเสริมให้นักโทษได้มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งหลายของสังคม และได้ส่งเสริมให้ได้รับรู้สิทธิและตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ ดี
ของรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ าลอง พรมสวัสด์ิ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมือง
ของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในช่วง พ.ศ. 2551-2553” พบว่า พฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสนใจติดตามข่าวสารทางการ
เมือง การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง การไปรวมกลุ่มหรือเป็นแนวร่วมกับองค์กรทางการเมือง และการ
สนับสนุนพรรคการเมืองของชนชั้นล่าง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ที่ระดับมาก 

2) นักโทษเด็ดขาดที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย กรุณา ขันทอง (2551) ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัล
อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัดมหาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  ต่อเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความรู้ เรื่อง
ประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานีที่ มีการศึกษาและระดับชั้นของโทษเด็ดขาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน  
อภิปรายได้ว่า การศึกษา ได้ส่งผลต่อความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานีที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุราชการ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ พนักงานเทศบาล       
สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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ด้านหลักอ านาจอธิปไตย 
ของปวงชน 

ต้องรู้สิทธิและตระหนัก 
ในหน้าที่ของตนเอง 

การมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ทางการเมืองการปกครอง 

ภาครัฐด าเนินนโยบาย                 
ตามเจตนารมณก์ารปกครอง 

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 

เสรีภาพในการ            
นับถือศาสนา 

เสรีภาพในการ 
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ภาครัฐใช้อ านาจภายใต้            
ขอบเขตของกฎหมาย 

ด้านหลักว่าด้วย              
ความเสมอภาค 

ทุกคนได้รับโอกาส 

ความเสมอภาค 
ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

ภาครัฐเคารพในการแสดง          ความ
คิดเห็นของประชาชน 

ด้านหลักว่าด้วย           ภารดร
ภาพ 

ประชาชนมีความรัก 
และปรารถนาดีต่อกัน 

การมีความเคารพ 
ในสิทธิซ่ึงกันและกัน 

ภาครัฐส่งเสริมการ 
แลกปล่ียนความคิดเห็น 
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650: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน พบว่า ประชาชนรู้ในสิทธิและตระหนักในหน้าที่ของ

ตนเอง มีการแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม และให้โอกาสประชาชนด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและสังคมภายใต้กรอบของกฎหมาย  

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ พบว่า ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และมีเสรีภาพ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ตามสิทธิในการเป็นราษฎร และภาครัฐควรเคารพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน  

ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค พบว่า ประชาชนมีความเสมอภาคทางโอกาสในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความเสมอภาคทางกฎหมาย 
โดยภาครัฐต้องใช้กฎหมายด้วยความธรรม และเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ด้านมีหลักว่าด้วยภารดรภาพ พบว่า ประชาชนและภาครัฐควรให้ความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของสังคม โดยยึดหลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม ควรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

การพูดจาเป็นมิตร 
(ปิยวาจา) 

การประพฤติตน 
ด้วยจิตอาสา 
(อัตถจริยา) 

ทุกคนมีความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย 

(สมานัตตา) 

การให้เคารพสิทธิ 
ซ่ึงกันและกัน  

(ทาน) 

การส่งเสริมความเข้าใจการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

หลักปฏิบัติ  กฎหมาย 
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องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ  
1. การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  คือ ประชาชนต้องรู้สิทธิและตะหนัก ใน

หน้าที่ของตนเอง เพ่ือที่จะด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ         
ตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาธิปไตย 

2. มีความปรารถนาดีต่อกัน คือ ประชาชนต้องไม่ท าร้าย เบียดเบียน ซ่ึงกันและกันทั้งด้าน
กาย วาจา ใจ ต้องช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ในด้านต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมเป็น
ส าคัญ  

3. การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ประชาชนต้องมีการแบ่งบัน เคารพ และไม่ดูหม่ิน หรือเอา
เปรียบซ่ึงกันและกัน อันจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก 

4. ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ ร่วมทั้งไม่แบ่งแยกฐานะทางสังคม หรือเศรษฐกิจ    
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักโทษเด็ดขาดได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริม  ความเข้าใจ

เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การจัดอบรมด้านกฎหมาย การอบรม
เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเรือน เป็นต้น 

 1.2) ภาครัฐควรออกกฎระเบียบ ก าหนดเกณฑ์ให้นักโทษเด็ดขาดได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่ภาครัฐก าหนดเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนพ้นโทษจ าคุก    

 1.3) ภาครัฐควรด าเนินนโยบายตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ โดยค านึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนส่วนน้อย 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
 2.1) กรมราชทัณฑ์ควรจัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  
 2.2) หน่วยงานภาครัฐควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือคัดค้าน การ

รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
 2.3) หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็น

หนึ่งเดียว ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การรับรู้ความเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
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 3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง อิทธิพลของการให้ความร่วมมือรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

 3.3) ควรวิจัย เก่ียวกับเรื่อง  การรั บรู้ สิทธิ และตระหนักในหน้าที่ ของประชาชน            
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เอกสารอ้างอิง 
กรุณา ขันทอง, (2551). ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทย แลนด์) 

จ ากัดมหาชน” (สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง) . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

จรูญ สุภา พ. (2522). กา รพัฒนาประเทศ . กรุง เทพมหานคร:  คณะรัฐศาสตร์ จุ ฬาลงกร ณ์
มหาวิทยาลัย. 

จ าลอง พรมสวัสด์ิ . (2554). พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงพุทธศักราช 2551 – 
2553... (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง) . วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก. 

พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์. (2551). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,. 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560. (2560, 18 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ มที่  1 3 4 
ตอนที่ 21 ก. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 . (2560, 6 เมษา). ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 
143 ตอนที่ 40 ก. 

สุจินต์ ธรรมชาติ, (2549). การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

อุทัย หิรัญโต. (2530). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, (2530). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book 3.indd   158 7/6/2563   15:33:50



การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):653 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง* 
PROMOTION OF THE POLITICAL CULTURE OF THE PEOPLE IN 

NIKHOMPHATTHANA DISTRICT, RAYOUNG PROVINCE 
รัตนา สารักษ์ 

Rattana Sarak,  
E-mail: Sunday.gartoon@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยองเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การส่ง เสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วน
ใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนทาง  การเมืองประชาชนเห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และเข้าใจการเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจ คงมีความ
เชื่อว่าอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาด เป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน  
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; วัฒนธรรมทางการเมือง; ประชาชน  
 

 
Abstract 
  This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for, 
People’s political culture promotion at Nikomphatthana District, Rayong Province, 
using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on the People’s 
political culture promotion, by overall was at high level. Based on different is found 
to be different accepting the set hypothesis. Problems and obstacles were that 
parochial political culture still prevailed. People lacked political participation. People 
still see politics as the interest of individual groups. People understood politics as 
the acceptance. People still believed that the power of decision mak ing belong to 
government, not people.  
Keywords:  Promotion; Political Culture; People 
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บทน า
  

วัฒนธรรมการเมืองเป็นสื่อความคิดประการหนึ่งของการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและ
เป็นสิ่งที่มีลักษณะซับซ้อนอยู่ในระบบสังคมการเมือง การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบสังคม
การเมืองหนึ่งๆ จัดว่าเป็นสาระส าคัญในการบ่งชี้ถึงความโน้มเอียงหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อระบบ
การเมืองการปกครอง และส่วนต่าง ๆ ของระบบดังกล่าว การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ยังมีน้อยโดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้น าหรือกลุ่มคนที่มีอ านาจเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศอีกด้วย เพราะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการเมืองจะพัฒนาให้ดีขึ้น ได้นั้นประชาชนในประเทศส่วนใหญ่จะต้องมีความ
สนใจ มีความกระตือรือร้น มีความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุก ๆ ด้าน  (วุฒิศักด์ิ 
บุตนุ, 2550) วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นอีกเรื่องที่มีความส าคัญในการพัฒนาระบบการเมืองของ
ประเทศไทยเพราะระบบการเมืองของประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นได้นั้น  จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง เพ่ือให้ทราบวัฒนธรรมทางการเมือง และมีแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชน คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือ องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเมือง จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะส ารวจและศึกษาถึงทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม วัฒนธรรมทางการเมืองซ่ึงข้อมูล
ดังกล่าว สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการจัดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยใน
พ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมทางการเมืองที่แท้จริงของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อรูปแบบวัฒนธรรม
การเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประชาชน 12,236 คน 
(ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดระยอง , 2561) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8  คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรวม 
  (n=387)  

ท่ี ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็น  
ระดับ Χ  S.D. 

1 ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 4.10 0.65 มาก 
2 ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.64 0.53 มาก 
3 ด้านผู้น าจริยธรรม 3.68 0.59 มาก 

 รวม 3.81 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี1  พบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.81, SD=0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ  ด้านวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม และด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริ มวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ  
1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของภา คประชา ชนทา งกา รเ มือง 
ประชาชนเข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น 

1) หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาดูแลและให้ความรู้
กับประชาชนอย่างใกล้ชิด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ประเพณีอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ รู้
วัฒนธรรมทางการเมือง  

2) ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนาส่วนใหญ่
ขาดความเสียสละทางด้านการเมือง ถ้าไม่มี
ผลประโยชน์กับตนเองส่วนมากจะไม่ค่อยให้
ความร่วมมือไม่สนใจทางการเมือง 

2) ควรส่ง เสริมการฟ้ืนคืนประชา ธิปไตย คืน
อ านาจให้ประชาชนในการตัดสินอนาคตของ
ตัวเอง  กองทัพของทหารกลับกรมกองไปท า
หน้าที่ป้องกันประเทศ 

 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 6.46 0.002   - 
อายุ - 7.70 0.002   - 

การศึกษา - 14.09 0.001   - 
อาชีพ - 12.99 0.000   - 
รายได้ - 15.71 0.001   - 
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ปัญหา/อุปสรรค   ข้อเสนอแนะ 
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
1) ความสัมพันธ์ส่วนตัวเปิดโอกาสเฉพาะ
กลุ่มของตัวเอง และพวกพ้อง  1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับ

เรื่องส่วนรวมออกจากกัน  
2) ประชาชนไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง   2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมรับการตัดสินใจของ

ส่วนใหญ่พร้อมทั้งยอมรับเสียงส่วนน้อยด้วย 
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
1) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของบุคคลเหล่านั้นด้วย  1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  
2) ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือจาก 
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง สร้างค่านิคมท่ีรู้จั ก

ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน

ในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ยังมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน
ทางการเมืองประชาชนยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ประชาชนสนใจและเข้าใจ
การเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติประชาชนยังคงมี
ความเชื่อว่าอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ประชาชนมอบอ านาจ
ให้นักการเมืองโดยการเลือกต้ังแล้วไม่มีสิทธิทวงอ านาจคืน จนกว่าจะครบวาระเลือกต้ังใหม่ 
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  
1. ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน 
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นและความเข้าใจ 

เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรม
ทางการเมืองของ Gabridl A. Almond and Sindney Verba มาก าหนดค าถามวัดการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 3 ด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่องนโยบายทาง
การเมืองที่มาจากส่วนกลางเป็นนโยบายที่ดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ , 

Book 3.indd   163 7/6/2563   15:33:52



164 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563658: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

(2558) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ที่มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงที่สุด 

2) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่องการพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่างจะท าให้เกิด
ทะเลาะกันจึงไม่ควรจะกระท าการสนทนา ประชาชนต้องเชื่อฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และธ
นาสฤษฎิ์ สตะเวทิน (2561) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กับ
การพัฒนาความม่ันคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้การส่งเสริ ม 
และสนับสนุนต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาความม่ันคงเพ่ือ
ความสงบสุข และสันติในพ้ืนที่ได้ 

3) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่ า ประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่อง เชื่อม่ัน
ศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันก็ ควรได้รับการแก้ไข ซ่ึงสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้ว
เจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียน อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือ 
เสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็ต้องค านึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยน้อยที่สุด
กับประเด็นท่านคิดว่าท่านมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่าง กระตือรือร้นส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ราย ได้ของครอบครัวที่ ต่าง กัน มีผ ลต่อระดับวัฒนธรรมทางกา รเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน  
แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 ด้าน  
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ 
นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยพบว่า เพศ แตกต่างกัน มีผลท าให้ระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ” 
ผลการวิจั ยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุ คคลกับวัฒนธรรมทางการ เมืองแบบ
ประชาธิปไตยพบว่า  อายุ แตกต่างกัน มีผลท าให้ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ 
นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยพบว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลท าให้
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน การ
วิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์  (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน อยู่ในระดับมาก  พบว่า 
อาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์  (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรีย น อยู่ในระดับมาก พบว่า 
รายได้ของครอบครัวท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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องค์ความรู้ 
  
 1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ อธิบายได้ว่า ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนทางการเมืองประชาชนยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  
ประชาชนสนใจและเข้าใจการเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ผู้น ารัฐบาลเป็นใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกต้ั ง ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง ผู้ปกครองว่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้น  การเลือกต้ังไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้  การเมือง
เป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้น 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
พบว่าประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมี

ส่วนร่วมบ้าง  ประชาชนบางยังเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลั กการปกครองแบบประชา ธิปไตย มีกา ร
วิพากษ์วิจารณ์รูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ประชาชนยังมี การ
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นการแสดงถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อย 
ประชาชนยังเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
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ปัจจุบัน ควรได้รับการแก้ไข ผู้น าชุมชนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน การมีส่วนร่วมช่วย
ประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นท าให้คนอยู่
ร่วมกันด้วยความรักท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
พบว่าประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ยังคงมีความเชื่อว่าประชาชนต้องเชื่อ

ฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไม่มีข้อโต้แย้งอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็น
อ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ประชาชนมอบอ านาจให้นักการเมืองโดยการเลือกต้ังแล้วไม่มีสิทธิ
ทวงอ านาจคืน จนกว่าจะครบวาระเลือกต้ังใหม่ ทหารหรือกลุ่มบุคคลที่ท าการยึดอ าจากการปกครอง
จากรัฐบาล โดยอ้างว่ารัฐบาลและนักการเมืองคอรัปชั่น ไม่ซ่ือสัตย์ การพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่าง
จะท าให้เกิดทะเลาะกันจึงไม่ควรจะกระท าการสนทนา ความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างบุคคล
เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นเพราะทุกคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน และไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในตลอดทุกกระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบ
การเมือง 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากองค์ความรู้ท่ีสังเคราะห์ อธิบายได้ว่า 1 สังเคราะห์จากงานวิจัยประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง    ดังนี้ 

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนทางการเมืองประชาชนยังเห็น
ว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  

ประชาชนยังเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย มีกา รวิพากษ์วิจารณ์
รูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  

ประชาชนยังคงมีความเชื่อว่าประชาชนต้องเชื่อฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ 
อย่างไม่มีข้อโต้แย้งอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน  
 

  

รูปแบบ
วัฒนธรรมทาง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมี

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
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การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี* 
POLITICAL COMMUNICATION OF PRISON STAFF TOWARD PRISONERS INMATES  

OF PATHUM THANI PROVINCE PRISONERS 
นิทัศน์ ภู่ประเสริฐ 
Nitat Phuprasert 

E-mail: Nitatjj@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อผู้ ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขัง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่ เรือนจ าควร
มีความรู้เก่ียวกับเรื่องข่าวสารการเมืองทั่วไป เป็นประจ า ข้อเสนอ เจ้าหน้าที่ เรือนจ าไม่มีเวลาในการ
หาความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า ข่าวสารทางการเมืองทั่วไปเนื้อหาข้อความ ควรมีความชัดเจน 
เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการถ่ายทอดในลักษณะปกติทั่วไป ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ได้รับ 
ค าส าคัญ : การสื่อสาร; การเมือง; เจ้าหน้าที่เรือนจ า ; ผู้ต้องขัง 
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for Political 
communication of prison staff towards prisoners, Pathum Thani Province prisoners, 
using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on Political 
communication of prison staff towards prisoners, the overall picture is in the high 
level in every aspect. Based on different is found to be different accepting the set 
research hypothesis. Problems and obstacles were that should have time to provide 
information on a regular basis and now the problem is general political news. Clarity 
and understanding of the proposal should find the content that is clear and correct. 
The proposal should study for more information. To check the facts of the news 
received. 
Keywords:  Communication; politics; Prison staff; Inmates 
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บทน า
  

การสื่อสารทางการเมืองกับผู้ต้องขัง ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ถูกปิดกลั้นโดยพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ มิให้ดูรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซ่ึงข่าวสารนั้นอาจมีความส าคัญหรืออาจ
เป็นความรู้พ้ืนฐานต่อผู้ต้องขัง ที่ก าลังจะกลับสู่สังคม ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไป และมีสิทธิเท่า
เทียมเหมือนคนทั่วไป เช่น สิทธิในการเลือกต้ัง ซ่ึงควรจะได้รับรู้  ข่าวสาร การเมือง เพ่ือรับรู้ เป็น
พ้ืนฐาน ในการใช้ สิทธิในการเลือกต้ั ง เพ่ือไม่ให้ผู้น าห รือผู้แทนซ้ือสิทธิ์ขา ยเสียง ในการหวั ง
ผลประโยชน์จากคะแนนเสียงของบุคคลเหล่านี้  จึงต้องมีการน าข้อมูลข่าวสาร การเมืองทั่วไปที่เป็น
ปัจจุบันไปประชาสัมพันธ์ (อุทัย หิรัญโต, 2553) หรือบอกกล่าว เป็นวิธีการสื่อสารทางการเมืองอย่าง
หนึ่ง ซ่ึงบุคคลที่จะน าข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเมืองทั่วไป ประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าวให้ผู้ ต้องขัง
รับทราบได้ คือ ผู้คุม ซ่ึงผู้คุมจะสามารถประชาสัมพันธ์และส่งข่าวสาร การเมืองให้กับผู้ ต้องขังได้ การ
ส่งข่าวสาร การเมืองทั่วไปนั้น เปรียบเสมือน การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองของผู้
คุม(วิทยากร เชียงกูร, 2550)  ดังนั้น การสื่อสาร ทางการเมืองให้ประสบความส าเร็จจึงต้องเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาร และบริบททางการเมืองด้วยเช่นกัน อันจะน าไปสู่การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จา กสภา พปัญหา ดังกล่ า วผู้ เ ขี ยน วิ จั ย เห็น ว่ า  ผู้ วิ จั ย จึ ง มีควา มสน ใจที่ จ ะศึกษา  
การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจะได้น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารทางการเมืองให้กับผู้ต้องขังต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ า
จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจั ยแบบผสานวิธี โดยการ วิจัยเชิ งปริมา ณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากจากผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,900  คน 
(เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งานทะเบียนประวัติผู้ ต้องขัง วันที่ 12 เมษายน 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549)  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 331 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลของระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ า 

ที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน  (n=331) 
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมี

ต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
ด้านผู้ส่งสาร 3.94 0.55 มาก 
ด้านข่าวสาร 3.90 0.58 มาก 
ด้านช่องทางการสื่อสาร 2.80 0.43 ปานกลาง 
ด้านผู้รับสาร 2.83 0.43 ปานกลาง 

โดยรวม 3.37 0.43 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อผู้ ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.37, S.D.=0.43) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร (x̅=3.94, S.D.=0.55) อยู่ในระดับมาก ด้าน
ข่าวสาร (x̅=3.90, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผู้รับสาร (x̅=2.83, S.D.=0.43) และด้าน
ช่องทางข่าวสาร (x̅=2.80, S.D.=0.43) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังการส่ือสารทางการ เมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่
มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ  56.67 0.001*   
การศึกษา  6.361 .002*   
ระยะเวลาต้องโทษ  166.776 .000*   
ระดับชั้น  64.759 .000*   
  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา ระยะเวลาการ
ต้องโทษ และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อ
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ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้า ท่ี
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  
การส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านผู้ส่งสาร เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้  ให้
ข้อมูลไม่เป็นกลาง 

ควรมีการให้ความรู้ข้อมูลเป็นกลาง 
ไม่เอนเอียงพรรคใดๆ 

ด้านสาร ข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

ข่าวสารควรมีความชัดเจน มีความ
เชื่อถือได้ของการสื่อสาร 

ด้านช่องทาง มีช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์   

ควรมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติ
ทั่วไป ไม่มีการให้ดูข่าวการเมือง 

ด้านผู้รับสาร ขาดการไตร่ตรองข้อมูลที่
ได้รับ ไม่สอบถามให้ชัดเจน 

ควรมีการน าข่าวสารที่ได้รับมา ไป
พูดคุยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

จากตารางท่ี 3  พบว่า ผู้ต้องขังตอบแบบสอบถาม เพ่ือต้องการการสื่อสารทางการเมืองกับเจ้าหน้าที่
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านผู้ส่งสาร ปัญหาคือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าควรมีการให้ความรู้ เก่ียวกับเรื่องข่าวสาร
การเมืองทั่วไป เป็นประจ า ควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าควรมีการหาเวลาในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ าและปัจจุบัน  

2. ด้านข่าวสาร ปัญหาคือ ข่าวสารทางการเมืองทั่วไปเนื้อหาข้อความควรมีความชัดเจน
และมีความเข้าใจ ควรหาเนื้อหา ข่าวสารที่มีความชัดเจนถูกต้อง  

3. ด้านช่องทางข่าวสาร การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ ามีการถ่ายทอดใน
ลักษณะปกติทั่วไป ควรมีการถ่ายทอดในลักษณะทั่วไป  

4. ด้านผู้รับสาร คือ ผู้รับสารมีการน าข่าวสารที่ได้รับมา ไปพูดคุยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ได้รับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวั ดปทุมธานี โดย

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
   1. ผลของระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมือง  โดยรวมอยู่

ในระดับมาก พบว่า ด้านผู้ส่งสาร  ด้านข่าวสาร  ด้านผู้รับสาร และด้านช่องทาง ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อ
มาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ” พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การท างานภายใน
เรือนจ าที่ต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา 
ระยะเวลาการต้องโทษ และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ ากับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ จ าปาขาว  ซ่ึงได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง 23 ธันวาคม 
2550” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยมีความแตกต่างกัน คือ แกนน ามีความรู้  ประสบการณ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ ดี 
ประกอบกับการมีเครือข่ายที่กว้างขวางท าให้การสื่อสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูด
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุ
จิตติพันธ์  ซ่ึงได้วิ จัยเรื่อง  “การจั ดการภา วะวิกฤติของการควบคุมผู้ ต้องขัง ในประเทศไทย ” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย กลุ่มเรือนจ า ประเภทเรือนจ าจังหวัดมี
ดัชนีความวิกฤตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด กลุ่มเรือนจ าประเภททัณฑสถาน พบว่าเขตการบริหารที่ มีดัชนีความ
วิกฤติน้อยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีดัชนีความวิกฤติใน
เกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย   
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี” สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ด้านผู้ส่งสาร พบว่า เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารทางการเมืองมีถ้อยค าที่

น่าสนใจฟัง สามารถสอบถามเรื่องการเมืองทั่วไปที่ถ่ายทอดสิ้นสุดและเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่อง
ของการเมืองที่ไม่เข้าใจ ในการถ่ายทอด และถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่มีเนื้อความข่าวสารที่เป็น
กลาง ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

ด้านตัวข่าวสาร พบว่า ข่าวสารทางการเมืองที่เจ้าหน้าที่น าไปถ่ายทอดให้กับผู้ ต้องขัง   ตัว
ข่าวสารไม่มีการบิดเบือน เนื่องจากได้น ามาเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน เนื้อความข่าวสารส่วน
ส าคัญจะตรงกันกับทุกคนที่ได้ถ่ายทอดออกไป ตัวข่าวสา รท่ีถ่ายทอดออกไปมีรายละเอียด ความ
เหมาะสม ช่วงเวลา ที่พอดีและเนื้อข่าวสารสามารถเชื่อถือได้ 

ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ช่องทางที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าได้สื่อสารกับผู้ต้องขัง มีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น พูดคุยส่วนตัว พุดคุยหน้าแถว พูดผ่านเสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ท าให้ผู้ ต้องขัง
สามารถได้รับข่าวสารด้านการเมืองทั่วไป ได้หลายวิธี ช่องทาง และสามารถสืบค้าหาข้อมูลเพ่ิมตาม 
ในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา  

ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
สามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ตลอดเวลา และ
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สามารถน าความรู้เรื่องการเมืองที่ได้รับน าไปเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการพูดคุย เสวนาในเรื่องของ
การเมืองทั่วไปกับผู้อ่ืนได้  

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากภาพที่ 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็น
ผู้สื่อสารด้วยความโอบอ้อมอารี มีวจีที่ไพเราะ สงเคราะห์ผู้ ต้องขัง และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทุกคน
ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ 

 
 
 
 
 

การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
กับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 

การส่ือสารเป็นประโยชน์ (อัตถจริยา) 
ให้ผู้ฟังเข้าใจน าไปใช้เป็นประโยชน์ 

(อัตถจริยา) 

การส่ือสารการให้ท่ีจริงใจ 
การให้ความรู้เรื่องการเมืองที่เป็นจริง  

(ทาน) 

การส่ือสารทันเหตุการณ์ 
การได้รับข่าวสารเป็นประจ า 

(สมานัตตตา) 

การส่ือสารในส่ิงท่ีน่าฟัง 
การใช้ถ้อยค าที่อ่อนโยนต่อผู้ฟัง 

(ปิยวาจา) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ด้านผู้ส่งสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าส่งเสริมการให้ความรู้ใน
หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขัง 

1.2 ด้านข่าวสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ เรือนจ ามีนโยบายส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เรือนจ า ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันกับผู้ต้องขัง 

1.3 ด้านช่องทางข่าวสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ เรือนจ า สร้างความ
เข้าใจต่อการท าให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนตามสถานการณ์จริง 

1.4 ด้านผู้รับสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้ผู้ต้องขังได้รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือออกไปใช้
ชีวิตสังคมภายนอกได้ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

   2.1 ด้านผู้ส่งสาร เรือนจ าควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า ส่งเสริมการให้ความรู้และปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังตามหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขังตามความเหมาะ  

  2.2 ด้านข่าวสาร เรือนจ าควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
กับผู้ต้องขัง เป็นระยะ 

   2.3 ด้านช่องทางข่าวสาร เจ้าหน้าที่เรือนจ า ควรสร้างความเข้าใจต่อการท าให้
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์จริง และทันต่อเหตุการณ์ 

   2.4 ด้านผู้รับสาร ผู้ต้องขังควรได้รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือหลังจากออกไปใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกได้ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1 ควรวิจั ยเรื่อง “การ ให้ความรู้และข่าวสารที่มี อิทธิพลต่อผู้ ต้ องขังเพ่ือกา ร

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต”  
3.2 ควรวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
3.3 ควรวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการให้ความร่วมมือการรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง” 
3.4 ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “อิทธิพลของความเข้าใจการเมืองต่อการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
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การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์* 
THE POLITICAL COMMUNICATION OF THE MON MONKS  

IN THE MON STATE, MYANMAR 
Ven. Poke Pha 

E-mail: shin94243@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐ
มอญ บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารและกระบวนการปัญหาและ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
สื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ปัญหา
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ คือ 
พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการสื่อสารทา งการ เมืองที่ไม่สามา รถแสดงความคิดอย่ างเต็มที่ไ ด้ 
เนื่องจากว่าญาติโยมบางคนและพระสงฆ์ผู้ใหญ่บางรูปเห็นไม่สมควรแก่สมณเพศ พระสงฆ์ต้องไม่ยุ่ง
เก่ียวและคลุกคลีอยู่กับวงการทางการเมือง ไม่สะดวกในการเดินทางไปมาหารือหรือการประชุมต่าง ๆ 
ซ่ึงบางครั้งติดกับหน้าที่การงานทางศาสนาและสังคม 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร; การเมือง; พระสงฆ์มอญ 
 
Abstract  
  This article was to study the opinions, concern with the political context 
affecting the political communication of the Mon monks in the Mon state, the 
process of political communication of the Mon monks in the Mon State, Myanmar. 
Problems and suggestions for the political communication of the Mon Monks in the 
Mon State, Myanmar. Regarding political communication of the Mon Monks in the 
Mon State, Myanmar were that the Mon monks had political communication 
problems, because they could not freely and fully express their political thoughts, 
since some elders and high ranking monks saw it inappropriate for the monkhood. 
Monks must not involve with the politics. Travelling for dialogues and meetings were 
not convenient due to religious and social duties  
Keywords; Communication; Politics; the Mon Monks  
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บทน า  
การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมในการถ่ายทอด

ความคิด ความต้องการ ความรู้สึก และเรื่องราวของตนไปสู่บุคคลอ่ืน การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใย
ประสาทของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องสื่อสารด้วยกันระหว่างบุคคลต้ังแต่เกิดมาจนตาย ดังค าที่ได้กล่าว
ไว้ว่า “การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ และการสื่อสารทางการเมืองก็เป็นดังเส้น
ใยสมองของรัฐบาล หากปราศจากซ่ึงการสื่อสาร รัฐบาลก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ การเมืองจึงเป็นเรื่อง
ที่ไม่สามารถแยกออกจากการสื่อสารได้เลย” (Deutsch, Karl W., 1966) การสื่อสารทางการเมืองจึง
เป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับบุคคลที่เก่ียวข้องในกระบวนการทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่หวังไว้เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ตามที่ปรารถนา 

ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ พระสงฆ์มอญได้พยายามสื่อสารกับประชาชนชาวมอญอยู่ เสมอ 
เพ่ือโน้มน้าวกล่อมเกลาเกิดจิตส านึกในการรักชาติมอญและความเป็นพระพุทธศาสนา มอญได้ด ารง
อยู่อย่างม่ันคงถาวร พระสงฆ์เชื้อชาติมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ในปัจจุบันมีสาม นิกาย 
(เอกสารหนังสือเข้าพรรษาประจ าปีของพระสงฆ์มอญ , 2561) และถูกอบรมกล่อมเกลามาจาก
พระสงฆ์มอญชั้นผู้ใหญ่ในการรักษาไว้ซ่ึงชนชาติมอญ ซ่ึงจะต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงภาษามอญหรือ
หนังสือมอญเท่านั้น เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์มอญจึงเปิดส านักสอนบาลีภาษามอญแก่ภิกษุสามเณร ที่
เป็นคนมอญและสอนภาษามอญภาคฤดูร้อนให้แก่ประชาชนชาวมอญ (หนังสือพิมพ์ภาษามอญ , 6 
มีนาคม 2562) พระสงฆ์มอญจึงเป็นทั้งผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางสังคมที่มีบทบาททางการเมืองใน
วงการทางการเมืองระดับชนชาติและระดับประเทศสูงมาก พระสงฆ์มอญถือว่าเป็นรากเหง้าของชน
ชาติมอญและเป็นลมหายใจของขนชาติมอญในด้านต่างๆ  

นอกจากนั้น พระสงฆ์มอญมีบทบาทในวงการทางการเมืองสูง คือการปลูกฝังให้ชาวมอญทั้ง
รุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีจิตส านึกในการรักชาติมอญ การจัดกลุ่มพระสงฆ์มอญรุ่นใหม่เพ่ือเป็นพลังในการ
รณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมือง และการระดมก าลังจากเยาวชนมอญรุ่นใหม่ใต้ดิน ซ่ึงพระสงฆ์รุ่นใหม่
นั้นก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบใต้ดินเช่นเดียวกัน (หนังสือนิตยสาร, “คณะสงฆ์มอญ
การก้าวแห่งบรรพบุรุษ”, 2544) 

จากบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญข้างต้น กล่าวได้ว่าพระสงฆ์มอญ 
เป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการสื่อสารทางการเมืองอย่างโดดเด่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่าง พ.ศ.
2550 ถึง 2560 เพ่ือศึกษาบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้น กระบวนการการสื่อสารทางการเมือง และ
อุปสรรคปัญหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศ
เมียนมาร์ ความรู้จากการวิจัยจะได้น าไปบูรณาการและพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญในการแสดงออกบทบาทและความเป็นผู้น าทางศาสนาและทางสังคมการเมืองให้สัมฤทธิ์ผล
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ใน

รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์  
2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการในการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐ

มอญ ประเทศเมียนมาร์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา และการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 22 รูปหรือคน และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. บริบททางการเมืองท่ีส่งผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 
ประเทศเมียนมาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 บริบททางการเมืองและสังคมของ
พระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร พลเอกอาวุโส ต้านชเว (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 -2553) 
ในช่วงนี้พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าได้สื่อสารด้วยการเรียนการสอนบาลีภาษามอญ การเทศนาสั่งสอนให้
ญาติโยมละเว้นการกระท าความชั่ว และให้ต้ังอยู่ในความสันติภาพอย่างสงบสุข นอกจากนั้น ยังเกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมืองใต้ดิน คือการอบรมเรียนรู้วิชาทางการเมืองจากพรรครัฐมอญที่ให้มีการ
เปดิสอน และการอบรมทางวิชาความเป็นผู้น าทางสังคม การรณรงค์ยกระดับการพิทักษ์สัญลักษณ์
ความเป็นมอญ ช่วงที่ 2 บริบททางการเมืองและสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาล พลเอก เต็ง
เส่ง ( ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2558) หลังการเลือกต้ังในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปไตย
แห่งชาติมอญ (MNDF) ได้คว่ าบาตรในการเลือกต้ัง ผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากพรรคการเมืองมอญเดิม
จึงได้จัดต้ังพรรคประชาธิปไตยแห่งภูมิภาคมอญ (AMDP) ขึ้นใหม่ ท าให้พรรคการเมืองมอญเกิดเป็น 2 
พรรค ประชาชนและพระสงฆ์มอญเกิดความเป็นห่วงว่าอาจจะแพ้การเลือกต้ังในครั้งต่อไป พระสงฆ์
จึงต้องจัดต้ัง “คณะกรรมการปรองดองพรรคการเมืองมอญ” เพ่ือท าการปรองดองพรรคการเมือง
มอญให้เป็นพรรคเดียว ซ่ึงได้รับการสนับสนุนและยอมรับนับถือจากประชาชนมอญ กลุ่มภาค
ประชาชนมอญ พระสงฆ์มอญและพรรคการเมืองมอญเป็นอย่างสูง และช่วงที่ 3 บริบททางการเมือง
และสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาล นาง ออง ซาน ซู จี (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 -2560) รัฐบาล
กลางมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน ท าให้มีอ านาจมาก จนกระทั่งไม่ยอมกระจายอ านาจให้กับ
รัฐบาลในรัฐต่าง ๆ ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นค่อนข้างมีอ านาจจ ากัดมาก พระสงฆ์จึงได้เข้ามามีบทบาท
ในทางการเมืองโดยตรง และมีบทบาทเป็นผู้น าทางสังคม 
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2. กระบวนการในการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียน
มาร์ พบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) สิ่งที่พระสงฆ์มอญได้รับการยอมรับเชื่อถือ คือเป็นผู้ที่ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถ มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน เป็นนักต่อสู้ป้องกันวัฒนธรรมประเพณี
ความเป็นมอญ ด ารงรักษาไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนาภาษามอญในระนับแนวหน้าของชาวมอญ เป็นผู้ มี
ความสามารถทางการสื่อสารทางการเมือง และด าเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนผู้ เดือดร้อน
เท่าที่มีความรู้ความสามารถไม่เคยท้อถอย ด้านสาร (Message) เนื้อหาที่พระสงฆ์มอญได้ใช้ในการ
สื่อสารทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 นั้น มีเนื้อหาตามบทบาททางการเมือง พระสงฆ์
มอญมีการสื่อสารทางการเมืองหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการส่ือสารทางการเมือง ตามยุ คตามสมัยมาโดยตลอด 
สมัยก่อนใช้ช่องทางส่วนบุคคลซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก ต่อมาในสมัยหลังการใช้
ช่องทางการสอนภาษามอญภาคฤดูร้อน ใช้เวทีในงานประจ าปีเป็นช่องทางการปราศรัย และการออก
หนังสือนิตยสาร วารสารต่าง ๆ ที่มีแจกขาย ต่อมามีการใช้ ซีดี ดีวีดี พัฒนาขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ สมัยรัฐบาล พลเอกเต็งเส่ง 
เป็นต้นมา ซ่ึงเปิดโอกาสให้การใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียอย่าง
แพร่หลาย ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง และด้านผู้รับสาร 
(Receiver) การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวมอญและสังคม
อย่างยิ่ง พระสงฆ์ได้ออกมาป้องกันและยืนอยู่ฝ่ายประชาชนโดยตลอดมา จึงเป็นที่เคารพสักการะและ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง แม้กระทั่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมอญก็เนื่องจากได้
การสนับสนุนแรงกระตุ้นจากพระสงฆ์มอญชักจูงให้ญาติโยมลงคะแนนเสียงให้  

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ
ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ พบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ พระสงฆ์มอญมี
ปัญหาในการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่สามารถแสดงความคิดอย่างเต็มที่ได้ อีกประการหนึ่ง พระสงฆ์
มอญมีอุปสรรคไม่สะดวกในการเดินทางไปมาหารือหรือการประชุมต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยาก
ให้พระสงฆ์มอญแนะน าญาติโยมให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง ด้านสาร 
(Message) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารส่งไปยังประชาชนญาติโยมชาวมอญนั้น 
ได้สื่อสารไปทางการเมืองมากเกินกว่าขอบเขต ท าให้ญาติโยมบางคนและนักการเมืองบางคนเห็นไม่
เหมาะสมกับพระสงฆ์ว่าไม่ใช่กิจวัตรที่พระสงฆ์จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องได้ และพระสงฆ์มอญบางรูปมี
การศึกษาน้อยและไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนัก เม่ือสื่อสารกับญาติโยมใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมกับ
สมณเพศและการสื่อสารไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติโยม มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
ให้พระสงฆ์มอญปรับปรุงการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนญาติโยมชาวมอญ 
และให้เป็นสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากที่สุดและให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมมากที่สุด ด้านช่องทาง 
(Channel) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553 ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ อยู่ภายใต้
การปกครองรัฐบาเผด็จการทหาร ประชาชนและทั้งพระสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง
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ที่ต้องมีการหวาดกลัวรัฐบาลตลอดเวลา ซ่ึงต้องใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง เฉพาะการเทศนา 
การปราศรัยในเวทีงานประจ าปีต่าง ๆ พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการใช้ช่องทางที่ทันสมัย หลังจาก
ประเทศเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา รัฐบาลเปิดให้ใช้เทคโนโลยีอย่าง
แพร่หลาย พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าซ่ึงต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส าหรับ
พระสงฆ์มอญรุ่นใหม่บางรูปใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคม และ
ใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกาลเวลา มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยากให้พระสงฆ์
รุ่นเก่าพยายามให้เข้าใจการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัย ซ่ึงให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
และสังคมบ้านเมืองและได้ใช้ในทางที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ส่วนพระสงฆ์รุ่นใหม่ถึงแม้ว่าเข้าใจการใช้
ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองที่ทันสมัย แต่ต้องระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและสมณสารูปแก่พระสงฆ์ เพ่ือไม่ให้เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพระสงฆ์มอญที่ด ารงไว้
มาเป็นเวลายาวนาน และด้านผู้รับสาร (Receiver) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ส่วนใหญ่พระสงฆ์มอญรุ่น
เก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด ยึดติดอยู่ กับสิ่งเดิม ๆ มากเกินไปไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามความ
เจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ จะต้องปรับปรุงทัศนคติทางความคิดที่แตกต่างกัน
ระหว่างพระสงฆ์มอญรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ซ่ึงต้องใช้แนวทางการประนีประนอมความแตกต่างทัศนคติ
แนวความคิด จนถึงท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เพ่ือศาสนา ชาติ บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐ
มอญ ประเทศเมียนมาร์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. บริบททางการเมืองท่ีส่งผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 
ประเทศเมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของ
พระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ บริบททางการเมืองและสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วง
รัฐบาล นาง อองซาน ซู จี (ต้ังแต่ปี พ.ศ 2559-2560) ซ่ึงพระสงฆ์มอญมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชน
ต้ังอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ประกอบกับแนวคิดทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี มีความรัก
ชาตินิยมมอญให้เกิดความเข้มแข็ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา ประเสริฐ , (2559) ได้วิจัย
เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2557 -
2559” พบว่า รูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีการสื่ อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้  เนื้อหา  หรือ
สารที่สื่อสารออกมาจากรายการสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ การขับเคลื่อน
ภารกิจทางการเมือง ได้แก่ การระบุปัญหาของประเทศ การชี้แจงเจตนารมณ์ทาง  การเมือง การให้
ภาพการปกครองในอุดมคติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ  ด้านต่าง ๆ และ 
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการขจัดอุปสรรคทางการเมือง ได้แก่ การจัดการด้านสื่อมวลชน การจัดการด้าน
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การชุมนุมต่อต้าน และ การจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น  กลวิธีโน้มน้าวจูง
ใจที่พบในรายการมีลักษณะผสมผสานระหว่างการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล  

2. กระบวนการในการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียน
มาร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พระสงฆ์มอญมีภูมิหลังที่ มีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมือง และมีความส าเร็จได้การยอมรับเชื่อถือบนเส้นทางสังคมการเมืองในรัฐมอญมาเป็นเวลา
ยาวนาน ด้านสาร (Message) เนื้อหาที่พระสงฆ์มอญได้ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองในระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2560 นั้น มีเนื้อหาตามบทบาททางการเมือง ด้านช่องทางการส่ือสาร ( Channel) 
พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการสื่อสารทางการเมือง ตามยุคตามสมัยมาโดยตลอด สมัยก่อนใช้
ช่องทางส่วนบุคคลซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก เม่ือประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งใหญ่ได้เปิดโอกาสให้การใช้โทรศัพท์ และการใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียอย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ด้านผู้รับสาร ( Receiver) การ
สื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวมอญและสังคมอย่างยิ่งทั้ง 
แม้กระทั่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมอญก็เนื่องจากได้การสนับสนุนแรงกระตุ้นจากพระสงฆ์
มอญชักจูงให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนุช หาญชะนะ , 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 -2552” 
พบว่า ดร. ทักษิณ ได้เลือกใช้กลยุทธ์โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
กล่าวคือ ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโน้ม
น้าวใจ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารตาม
หลักการชี้ชวนให้เชื่อของเกิบเบิลส์ เช่น เพิกเฉยหรือปิดก้ันเนื้อหาข่าวสารจากฝ่ายตรงข้าม การตอบ
โต้กลับด้วยการใช้ค าถามหรือกล่าวหาเพ่ือชิงความได้เปรียบ เน้นความส าคัญของผู้น า ดังนั้น กา ร
สื่อสารทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ จึงท าหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้ผู้พูด ตัดสินเชิงคุณค่า ตอบโต้
ฝ่ายตรงข้าม และให้ค าอธิบายแก่สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น 

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ
ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ 
พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการสื่อสารทา งการ เมืองที่ไม่สามา รถแสดงความคิดอย่ างเต็มที่ไ ด้ 
เนื่องจากว่าญาติโยมบางคนและพระสงฆ์ผู้ใหญ่บางรูปเห็นไม่สมควรแก่สมณเพศ มีข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ อยากให้พระสงฆ์มอญแนะน าญาติโยมให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง ด้าน
สาร (Message) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารส่งไปยังประชาชนญาติโยมชาว
มอญนั้น ได้สื่อสารไปทางการเมืองมากเกินกว่าขอบเขต ท าให้ญาติโยมบางคนและนักการเมืองบางคน
เห็นไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์ว่าไม่ใช่กิจวัตรที่พระสงฆ์จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องได้ มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารอยู่ในปัจจุบันนั้น อยากให้พระสงฆ์มอญปรับปรุงการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนญาติโยมชาวมอญ ด้านช่องทาง (Channel) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553 ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ อยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาเผด็จการทหาร 
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ประชาชนและทั้งพระสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ ต้องมีการหวาดกลัวรัฐบาล
ตลอดเวลา ซ่ึงต้องใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง เฉพาะการเทศนา การปราศรัยในเวทีงาน
ประจ าปีต่าง ๆ พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการใช้ช่ องทางที่ทันสมัย มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยากให้
พระสงฆ์รุ่นเก่าพยายามให้เข้าใจการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัย ซ่ึงให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา และสังคมบ้านเมืองและได้ใช้ในทางที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ส่วนใหญ่พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด ยึดติดอยู่ กับสิ่งเดิม ๆ 
มากเกินไปไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เม่ือต้องปรึกษาหารือกันในเรื่อง
ที่มีความจ าเป็นต่อการแก้ไขความลาหลังทางศาสนา ชาติบ้านเมือง มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การใช้แนว
ทางการประนีประนอมความแตกต่างทัศนคติแนวความคิด จนถึงท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เพ่ือ
ศาสนา ชาติ บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา 
นันทวโรภาส, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” ผลการวิจัยพบว่า  ทุก
กลุ่มการเมืองต่างก็มีเป้าหมายทางการเมืองของตนเองและต่างก็มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จาก
สื่อมวลชนในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนให้คล้อยตามฝ่ายตนเอง ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางการเมืองของแต่ละกลุ่มส่งผลให้เกิดการสื่อสารในลักษณะอัดฉีดข้อมูลเพียงด้านเดียว
ไปสู่ผู้รับสาร แต่อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวก็ถูกท้ายจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะช่วยให้
ประชาชนมีทางเลือกในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์” สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 
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680: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

พระสงฆ์ผู้ส่งสาร พบว่า คณะสงฆ์ศึกษาพระวินัยและในด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์  

สาร พบว่า พระสงฆ์มอญมีการสื่อสารทางการเมืองหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในทางตรง คือ พระสงฆ์มอญสื่อสารในการเรียนการสอนภาษาบาลี การสื่อสารทางการเทศนาสั่งสอน

การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ 

ผู้ส่งสาร (Source) 

- เป็นผู้น าทางสังคม 

- พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในทาง
การเมืองโดยตรง 

- กระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง 

สาร (Messages) 

- ไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคม 

- ต้ังอยู่ในความสันติภาพอย่างสงบสุข 

- อบรมกล่อมเกลาเยาวชนมอญให้เกิด
จิตส านึกในการรักชาติ 

ช่องทาง (Channel) 
- โดยการสอนหนังสือ 

- การศึกษาของเยาวชน 

- การเทศนาส่ังสอน 

- คณะกรรมการวันชาติมอญ 

- การสอนธรรมะวันอาทิตย ์

ผู้รับสาร (Receiver) 

- เกิดจิตส านึกในการรักชาติ 

- ช่วยรณรงค์ยกระดับความเป็น
มอญ 

- คณะเยาวชนมอญระดับหมู่บ้าน 
ระดับอ าเภอและระดับรัฐมอญ 

- คณะกรรมการเยาวชนมอญ 
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แนะแนวให้ญาติโยมต้ังอยู่ในความดีงาม ในทางอ้อม พระสงฆ์มอญได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองและมีบทบาทในการเป็นผู้น าของเยาวชาวมอญที่อาศัยอยู่ในรัฐมอญ ทั้งการ
ประสานความสามัคคีระหว่างเยาวชนมอญจากอ าเภอต่าง ๆ และระหว่าง พรรคการเมืองมอญด้วยกัน 
หรือพรรคการเมืองกับประชาชนซ่ึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง 

ช่องทางในการส่ือสาร พบว่า พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการสื่อสารทางการเมือง ตามยุค
ตามสมัยมาโดยตลอด ซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก ต่อมาใช้ช่องทางการสอนภาษา
มอญภาคฤดูร้อน ใช้เวทีในงานประจ าปี เป็นช่องทางการปราศรัย และการออกหนังสือนิตยสาร 
วารสารต่าง ๆ เพ่ือให้ชาวมอญได้อ่านได้เข้าใจเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์มอญ ประวัติทางศาสนา
มอญ ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง 

ผู้รับสาร พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาว
มอญและสังคมอย่างยิ่งทั้ง เช่น การกระท าของพระสงฆ์มอญในเรื่องการปรองดองพรรคการเมือง
มอญให้นักการเมืองมอญมีความสามัคคีในวงการทางการเมือง และการช่วยเหลือประชาชนในรัฐมอญ  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 

• การเทศนา การ
สอน อบรม 

• จิตส านึกรัก
ชาติ 

• สารตั้งอยู่ใน
ความดีงาม เป็น
จริง เกิด
ประโยชน์ 

• สอนหนังสือ 
กระตุ้นจิตส านึก
รักชาติ 

ผู้ส่งสารมี
ความ
เมตตา 

สารท่ีสื่อ
ถูกต้อง 

ช่องทางการ
ส่ือสาร 
ตามกาล 

ผู้รับสาร 
ได้

ประโยชน์ 
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องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ การสื่อสารทางการเมืองที่ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการที่เหมาะสม 4 
ประการ ได้แก่ ความเมตตา ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเวลา  และการได้รับประโยชน์ น ามา
พัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้การสื่ อสาร
ทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเกิดประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผู้ส่งสารได้กระตุ้นจิตส านึก
ให้รักชาติ ด้านสารได้ต้ังให้อยู่ในความดีงาม เป็นจริง และเกิดประโยชน์ ด้านช่องทางการสื่อสารเน้น
การเทศนา การอบรมสั่งสอนเรื่องราวธรรมะกับการเมือง และด้านผู้รับสารได้เกิดจิตส านึกรักชาติ ซ่ึง
ส่งผลให้รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ เกิดการพัฒนาและประสบความส าเร็จในทางการเมืองในประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) พัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของคณะสงฆ์ 
1.2) ภาครัฐไทยควรมีนโยบายให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
1.3.) ภาครัฐไทยควรมีนโยบายให้ประชาชนศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการเมือง  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองให้แก่พระสงฆ์ เพ่ือให้เข้าใจ

กระบวนการการสื่อสารทางการเมืองได้ถูกต้อง 
2.2) ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริม

การเมืองให้มากขึ้น 
2.3) ควรส่งเสริมการศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการเมืองในสถานศึกษา  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
3.2) ควรวิจัยเรื่องปัญหาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย 
3.3) ควรวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์ กับคณะสงฆ์ไทย 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร* 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN GENERAL ELECTION  
OF TATIEN COMMUNITY, BANGKOK 

พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (ศรีพันลม) 
Phramaha Narong Dhammamedhī (Sriphunlom) 

E-mail: mahanarong2536@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็น ศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร เป็นวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา คือ 
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต่อเนื่อง ใช้รูปแบบการเมืองเดิมจึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
ออกไปใช้สิทธิ แนวทางการส่งเสริม ได้แก่ ควรปลูกฝังความรู้ทางการเมืองที่ถู กต้อง ให้ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การเลือกต้ังทั่วไป; ชุมชนท่าเตียน 
 
Abstract 
 This research article was to study the opinions level to compare people’s 
opinions and to study problems and suggestions of solutions for promoting the 
participation on general election of Tatien’s population, Bangkok. The Results of 
study was found at a high level for people’s opinions on participation, Based on 
different was found to be no different by hypothesis denied. The problems was a 
discontinuously-informative consumption, the people doesn’t know about the 
political understanding there use of the old political model led to the boredom on 
election. The suggestions of solutions was correctly-political cultivation for the 
recognition of constitutional duty and responsibility. 
Keywords: Participation; General Election; Tatien Community  
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บทน า 
การ มีส่ วน ร่วมทางกา รเ มืองถื อเป็น อง ค์ประกอบหนึ่ง ในกา รขั บเคลื่ อน ระบอบ

ประชาธิปไตยให้ ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและ
เพ่ือประชาชน อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้นและง่ายขึ้นโดยได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้าง ทางการเมืองเริ่มต้ังแต่กระบวนการการเลือกต้ัง (พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิ รปญฺโ , 
2561) โดยทั่วไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ การเข้าร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วม
ระดับสูง ได้แก่การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างจริงจัง เช่นการสมัครรับเลือกต้ัง ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ การเข้าร่วมระดับกลาง ได้แก่การเข้าไปมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการ
เมือง เช่นการรวมกลุ่มเพ่ือผลักดันนโยบายต่าง ๆ การรวมตัวกันประท้วงหรือการเรียกร้องทาง
การเมือง และการเข้าร่วมในระดับต่ า ได้แก่กลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง คือกลุ่ม
ที่เข้าร่วมลงคะแนนเลือกต้ังเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงผู้ไม่สนใจติดตามเรื่องราวทางการเมืองด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2549) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเมืองการปกครองของไทยประชาชน มีส่วน
ร่วมทางการเมืองถูกจ ากัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่ม ซ่ึงขัดกับหลักการส าคัญของระบอบประชาธิ ปไตย 
คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นเจ้าของ
อ านาจยังไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองเท่าที่ควร มีส่วนร่วมแค่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังเท่านั้น แต่การ
เลือกต้ังในอดีตที่ผ่านมาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น แต่ยัง มีประชาชนบาง
กลุ่มที่ไม่เห็นถึงความส าคัญของสิทธิหรือหน้าที่และเบื่อหน่ายกับรูปแบบกา รเมืองเดิมๆ นักการเมือง
เดิมๆ การซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไปแล้ว  (พนิดา เกษม
มงคล, 2540) เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลื อกต้ัง ปัญหาเหล่านี้ เป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย  

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไป และศึกษาปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ความรู้จากการวิจัยจะน าไปบูรณาการการเรียนรู้  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังให้แก่ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานครต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในชุมชนท่าเตียนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปมีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
จ านวน 645 คน (ส านักงานเขตพระนคร ฝ่ายทะเบียน, 2562) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 247 คน  จาก
ก า ร ค า น ว ณ ข น า ด ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย ใ ช้ สู ต ร ข อ ง  ท า โ ร่  ย า ม า เ น่  ( สุ ร พ ล  
สุยะพรหม, 2553) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ่ึงมีความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.939  และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง  สังคมศาสตร์ ผสานกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน ได้แก่พระภิกษุ จ านวน 
2 รูป และ ผู้บริหารผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชนจ านวน 6 คน  เก็บข้อมูลด้วยบทสัมภาษณ์เชิง
ลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ัง

ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 (n=247) 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 S.D. ความหมาย 

1 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  4.21 .95 มากที่สุด 
2 ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง  4.57 .70 มากที่สุด 
3 ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 4.08 1.15 มาก 
 โดยรวม 4.29 .83 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.29, S.D.=0.83) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านเรียงล าดับความคิดเห็น

x
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ของประชาชนได้ดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง มีระดับมากที่สุด ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังมี
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังอยู่ในล าดับมาก ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่า
เตียน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐาน 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ตารางท่ี 2 สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .539 - .591 -  
อายุ - 3.527 .016*  - 
การศึกษา - 6.203 .000*  - 
อาชีพ - 6.203 .000*  - 
รายได้ - 8.321 .000*  - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีในส าคัญตาม
สมมติฐาน 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชน
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 
การมีส่วนร่วม ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ทั่วถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต่อเนื่อง 

ควรสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องทาการเมือง 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น 

ด้านการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการ
ไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อก ต้ั ง  กา ร เลื อก ต้ั ง

ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง
ผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
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การมีส่วนร่วม ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
บ่อยครั้งท าให้ประชาชนเบื่อหน่าย 

ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ

เลือกต้ัง 

ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการเข้า
มา ต ร วจ ส อ บ แล ะ ติ ด ตา ม ก า ร
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร 

เปิดโอกาสเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนหรือ
ผู้น าชุมชนได้มีส่วนร่วมเม่ือมีกิจกรรม
ทางการเมือง 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอปัญหาและแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า มีประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ทั่วถึง การรับรู้ข่าวสารที่ไม่ต่อเนื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า  ท า
ให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภาครัฐ
นั้นมีการจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การให้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกจ ากัด 
 ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า การไปใช้สิทธิของประชาชนแต่ละครั้งมีขั้นตอนยุ่งยากใช้
เวลานาน การเลือกต้ังบ่อยครั้งท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เม่ือไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครแล้ว
รูปแบบการเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลง การเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์หรืออ านาจยังมีให้เห็น แนวทางใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้นักการเมืองค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของ
ประชาชนให้มาก จะช่วยเสริมสร้างความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ไม่เกิดปัญหาทาง
การเมือง 
 ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง  พบว่า การท าหน้า ท่ีของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่ยังมีความผิดพลาด ท าให้ประชาชนสงสัยถึงความโปร่งใสต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการเปิดรับ
สมัครประชาชนที่มีความสนใจเข้าไปสังเกตการณ์ ติดตาม หรือตรวจสอบการท าหน้าที่ ประชาชนควร
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองว่าเป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่มีการติดตามและรับรู้ข่าวสารในการเลือกต้ั งทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือเชิญ
ชวนให้ประชาชนรับรู้ถึงความส าคัญในการไปเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุจินตนา โสภาเวทย์ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง
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ท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ” อยู่ใน
ระดับมาก 

2. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
การต่ืนตัวทางการเมือง ซ่ึงมีผลมาจากการท าหน้าที่ของนักการเมือง หรือนโยบายของพรรคการเมือง 
สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือก
บุคคลที่จะไปใช้อ านาจแทนตนเองในการบริหาร หรือนิติบัญญัติ ผลเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มานพ เข็ม
เมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาล ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ในระดับมาก 

3. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ติดตามการท างานและตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐต้ังแต่เริ่มต้น การร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักการเมือง ผลพวงเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ติดตาม
และตรวจสอบการท าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ 
สารศรี (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์” อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
1. ประชาชนที่มี อายุ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อายุ 

แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมวลศิลป โภคสวัสด์ิ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1  จังหวัดมุกดาหาร” พบว่า  เหตุผลใน
การตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

2. ประชาชนที่มี การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า 
การศึกษา แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐาน 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัดดา นราศร, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

3. ประชาชนที่มี อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ 
ต่างกันแตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา ไวมงคุณ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาส 
จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของประชาชน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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4. ประชาชนที่มี รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน  พบว่า 
รายได้ต่างกัน แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สุจินตนา โสภาเวทย์, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมใน
การใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงอยู่ในระดับมาก 

5. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า เพศต่างกันแตกต่างกับอายุ 
การศึกษา  อาชีพ และรายไ ด้ จึงปฏิ เสธสมมติฐาน การ วิจัย ไม่ ซ่ึงสอดคล้ องกับงา นวิจัยของ  
สมพิศ สุขแสน, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์” พบว่า ปัจจัยความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิ่ งเร้าทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ความพอใจในนโยบายและการบริหารงานส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากจากการท าวิจัย 

Book 3.indd   196 7/6/2563   15:34:03



197Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):691 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนประชาชนโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อออนไลน์เป็นต้น เป็นการเชิญชวนที่มีทางเลือกหลากหลาย 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับทราบข้อมูลทุกระดับและทุกชนชั้น ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
รับรู้ถึงวันเวลาและสถานที่หรือการเตรียมตัว  

ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง คือ การที่ประชาชนไปใช้สิทธิและท าหน้าที่ของคนเองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และเคารพต่อกฎหมายเลือกต้ัง หรือสถานที่เลือกต้ัง เพ่ือที่จะคัดสรรหรือเลือกตัวแทนใน
การไปท าหน้าที่แทนตนเองโดยผ่านระบบรัฐสภา  

ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง คือ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกต้ัง มีการท างานเป็นกลาง สุจริตหรือเที่ยงธรรม การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนน  

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย   

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์งจากงานวิจัย 

ที่มา : พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (2562) 
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ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสรุปเนื้อหาของงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซ่ึ งน าสรุปมาเป็น “NARONG” Model โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

N = อุเบกขา ความเป็นกลาง (Neutralization) ได้แก่ ความเป็นกลางในการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ที่จะเลือกผู้น าของชุมชนที่มีทัศนคติที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ ดีขึ้น 
โดยไม่มีอคติความล าเอียง ไม่เห็นแก่วัตถุนิยมที่เขาเสนอให้เพียงเ พ่ือเป็นแรงจูงใจในการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง หากแต่มองนโยบายและภาวะผู้น าของบุคคลนั้นๆ เป็นหลัก 

A = สัมมาทิฎฐิ ทัศนคติความเห็นท่ีถูกต้อง (Attitude) หมายถึง บุคคลผู้ใช้สิทธิ
จ าเป็นต้องมีความเห็น ความคิด ความอ่านต่อการเลือกต้ังที่ถูกต้อง มีความเป็นกลาง ไม่มองในทาง
ลบหรือทางบวก แต่มองให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการเลือกต้ังต่อชุมชนและสังคม 

R = ความรับผิดชอบ (Responsibility) ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความ
รับผิดชอบต่อการเลือกต้ัง ในเวลาที่มีการเลือกผู้น า ก็ไปใช้สิทธิทุกครั้ง ไม่ละเลยหน้าที่ในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิในการออกเสียง การเลือกผู้น านั้น เป็นการยอมรับทิศทางที่จะขับเคลื่อน
ชุมชนโดยมองนโยบายเป็นหลัก 

O = ลงมือท า (Operation) การที่ประชาชนในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ มีการต่ืนตัว
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งที่มีการเลือกต้ัง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้น า มาบริหาร
ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนผ่านการลงคะแนนเสียง 

N = สัญชาติ (Nationality) ในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในการ
เลือกต้ัง เป็นกระบวนการเพ่ือการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนที่จะพึงได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ขณะเดียวกันส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยผ่าน
การเลือกต้ัง 

G = ยุคสมัย (Generation) การเลือกต้ังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนตามชุมชนที่มี
วัฒนธรรมที่เจริญแล้ว ซ่ึงเป็นกระบวนการส่งต่อไปถึงรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นห ลังใน
การเลือกผู้น ามาบริหารชุมชนสังคมและประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกต้ัง จัดเวที

เปิดโอกาสให้นักการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมือง 
2) ควรมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติของประชาชนก่อนที่

จะมีการเลือกต้ัง 
3) ควรมีนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ัง

ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) ควรจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือการแถลงนโยบายในการหาเสียงของพรรค

การเมือง  
 2) ควรจัดอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างจิตส านึกที่ ถูกต้องทางการเมืองให้กับ

ประชาชน  
 3) ควรต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ าเสมอ 

มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1) ควรวิจั ยเก่ี ยวกับ “ปัจจั ยที่ มีผลต่อกา รมีร่ วมภาครั ฐและประชา ชน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกต้ัง” 
 2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” 
 3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและ

ประชาชน” 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION AT MAHAPHRAM MUNICIPALITY,  
BANGBAN DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE 

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโ  (อรรถารส) 
Phramaha Natthaphon Kittipañño (Attharos) 

E-mail: natt76@gmail.com 
บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่
มีอาชีพ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่เพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกันมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ปัญหา คือ การแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการสร้างความกดดันทางการเมือง ท าให้เกิดความ
แตกแยก ควรจัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้เสนอตนและความสามารถให้ประชาชนได้พิจารณา 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลาง ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน ให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกับ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเมืองการปกครอง,   
 

Abstract 
 This research article was to study the level of people's participation, to compare the 
people's participation and the problems and recommendations for the people’s political 
participation. using Mixed Methods. Findings were the level of people's participation on 
People’s political participation at Mahaphram Municipality, Bangban District, Ayutthaya 
Province, by overall, were at middle level. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that segmentation creating 
political pressure. Normally the political dialogue brings about disagreement. The political 
election candidates to present themselves express their wits and ability for people to 
support citizens educate the public about joining a political party 
Keywords: Government and Politics; political participation 
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บทน า
  

การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ เพราะการพัฒนา  
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยระดับชาติจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัย  
พัฒนาการของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นก่อน โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับจาก  
ประชาชนว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขา นอกจากนี้ 
การปกครองท้องถิ่นยังเปรียบเสมือนสถาบันฝึกอบรมประชาชนให้เข้าใจกระบวนการและกลไก
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะช่วยให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
ระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากประชาชนไม่เห็นความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและจริงจังแล้ว คงหวังจะเห็นการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระดับชาติได้ยาก (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติไว้ชัดเจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนมีสิทธิอ านาจในการ
ควบคุมก ากับและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ (พระครูพัชรกิตติโสภณ, 2561) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือ ศึกษาเปรี ยบเทียบกา รมีส่ วน ร่วมทางกา รเมืองการปกครองของประชาชน  
ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล  ต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 8,494 (รายงานสถิติประชากรต าบลมหาพราหมณ์, 2562) ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 382 
คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยรวม                                                                (n=382) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
ของประชาชน  

ระดับการมีส่วนร่วม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการเลือกต้ัง 4.17 0.75 มาก 
2. ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง 2.98 0.77 ปานกลาง 
3. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 2.15 0.90 น้อย 
4. ด้านการจั ดต้ังและเข้าร่ วมเป็นสมาชิ กกลุ่ ม

การเมือง 
1.87 0.87 น้อย 

โดยรวม 2.79 0.59 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1. พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านการเลือกต้ัง ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง ส่วนด้านการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ัง และด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .322  .747 - / 
อายุ  .329 .804 - / 
การศึกษา  8.358 .000* / - 
อาชีพ  5.036 .000* / - 
รายได้  13.381 .000* / - 
สถานภาพการสมรส  1.474 .221 - / 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563698: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการ
สมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประช าชน ใน เขตเทศบาลต าบลมหาพราหม ณ์ อ าเภอบางบาล จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองการปกครอง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ยังแบ่งพรรค
แบ่งพวก 

การเปิดใจกว้างยอมรับความต่าง
ร่วมกัน  

2) ด้า นกา รสนทนา
เรื่องการเมือง 

ท า ให้ เกิ ดควา มแตกแยก 
ขาดการเปิดใจยอมรับ  

จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้
เสนอตน ให้ประชาชนได้พิจารณา 

3) ด้านการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ัง 

เจ้าหน้าบางคนท าตัวชี้น า  เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็น
กลาง 

4) ด้านการจัดต้ังและ
เข้ าร่ วมเป็ นสมา ชิ กกลุ่ ม
การเมือง 

ประชาชนโดยทั่วไปจะไ ม่
ทราบเ ก่ียวกับว่าการเข้ า
ร่วมพรรคการเมือง 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ แก่
ประชาชน เก่ียวกับการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 

 
จากตารางท่ี 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองการปกครองของประชาชน ดังนี้ 
ด้านการเลือกต้ัง คือ การเปิดใจกว้างยอมรับความต่างร่วมกัน 
ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง คือ จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้เสนอตน ให้ประชาชน

ได้พิจารณา 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลาง 
ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง  คือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่

ประชาชน เก่ียวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านการเลือกต้ัง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ

เลือกต้ังทั่วไปในปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงหลังเกิดรัฐบาลที่มาจากการท ารัฐประหารโดยทหาร ประชาชน
ต้องใช้เวลาหลายปีในการได้ไปเลือกต้ัง ท าให้ประชาชนสนใจและรอการเลือกต้ังหรือรอลุ้นว่าใครจะ
ได้ร่วมรัฐบาลบ้าง  หรือความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้ประชาชนเกิดกา รต่ืนตัว ท าให้
ประชาชนสนใจติดตามและเม่ือมีการเลือกต้ังก็ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนา  นนทชิต (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านของการเลือกต้ังผู้แทนท้องถิ่นและการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น ภาพรวม
อยู่ในระดับสูง  

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ ความสามารถ โดยไม่มีการแบ่งเพศ 
ยอมรับว่านักการเมืองโกงได้แต่ต้องไม่ท าให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหาย เข้าใจในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองเหมือนบุคคลอ่ืนๆ ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์ หรือโต้เถียงทาง
การเมือง (ดีเบต) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการสนทนาและการสนับสนุนในทาง
การเมือง การติดตามการหาเสียงของนักการเมืองมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเป็นธรรมชาติของนักการเมืองระบอบ
การเมืองการปกครองของโดยปกติของคนท่ีต้องการลงสมัครจะต้องแนะน าตนเอง ผล งานให้
ประชาชนรับรู้รับทราบ แต่การรณรงค์เสียงเลือกต้ัง พรรคการเมืองใดที่มีนโยบาย พูดจริง ท าจริง
หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์รวมในการจัดต้ังรัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษา เฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปาน
กลาง 

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่
ในระดับน้อย อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาสูงหรือสนใจการเมืองก็จะแสดงออกทาง
การเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ส่วนประชาชนคนระดับล่างที่ เป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะไม่สนใจการเป็นสมาชิกพรรคและร่วมระดมทุน เพ่ือสนับสนุนพรรค
การเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองจะเป็นกลุ่มผู้มีธุรกิจหรือมีผลประโยชน์จากการเลือกต้ังหรือ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563700: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

พรรคที่จะจัดต้ังรัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิธู ช าเจริญ (2552) ได้วิจัยเรื่อง  “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัวกองบิน 41  กองพลบินที่ 3  กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ” ผลการวิจัยพบว่า ความสนใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปาน
กลาง 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์สนใจและร่วมในการเลือกต้ังเหมือนกัน 
ประชาชนส่วนใหญ่รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเม่ือถึงเวลาเลือกต้ังก็ไปใช้สิทธิ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาการเปรียบเทียบพบว่า 
เพศมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทุกวัยสนใจและร่วมในกิจกรรมทางการเหมือนกัน เพราะเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องร่วมในการเลือกต้ัง ซ่ึงคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551)ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี
สะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน   

3. ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวมแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองแตก ต่าง
กับประชาชนที่การศึกษาปริญญาตรี และประชาชนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยประชาชนที่
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสนใจทางการเมืองมากกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ า
กว่าปริญญาตรี ทั้งเรื่องการเลือกต้ัง การสนทนาทางการเมือง และการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี  : องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมที่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  โดยรวมแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่อาชีพต่างกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า  เม่ือ
จ าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
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5. ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่รายได้ต่างกันยอมรับการเลือกต้ัง การ
สนทนาเรื่องการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง และการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิ กกลุ่มการเมือง
แตกต่างกัน ซ่ึงประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้น
ไป ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองสูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 
โดยประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกต้ัง ร่วมสนทนาทางการ
เมือง มากกว่าช่วงรายได้อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี
สะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดและ
การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังผู้แทนครูในคณะกรรมการต่างๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
0.05 

6. ประชาชนท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกสถานภาพ เช่ น สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง หรือ
แยกกันอยู่ สนใจและร่วมในกิจกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน เพราะการเลือกต้ังเป็นสิทธิที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติไม่มีข้อยกเว้น ส่วนการร่วมรณรงค์และการสนับสนุนพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญการ
ปกครองให้เสรีภาพในการเข้าร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ สายวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง 
‘ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจกองปราบปราม ” 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจในกองปราบปราม ที่สถานภาพสมรสต่างกัน ไม่มีผลต่อทัศนคติ
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองของประชาชน  ในเขตเทศบา ลต า บลมหา พรา หมณ์  อ า เภอบางบา ล  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ด้านการเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนเคารพกฎ กติกา ในการเลือกต้ัง ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตาม 
วัน เวลา และสถานที่ท่ีมีสิทธิ ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดย
ยอมรับและปฏิบัติตามกติกา  

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง พบว่า ประชาชนยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ 
ความสามารถ โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าจะเป็นนักการเมืองหญิงหรือนักการเมืองชาย รับทราบและเข้าใจใน

ด้านการเลือกตั้ง 
- การเคารพกฎ กติกา ในการเลือกต้ัง 
- การไปใช้สิทธิใช้สิทธิเลือกต้ัง ตาม วัน เ วลา 

และสถานที่ 
- ปฏิบัติตามกฎของหน่วยเลือกต้ัง 
- ประชาสัมพันธ์การเ ลือก ต้ังผู้ป กครอง ผ่ าน

นักเรียน 
- สร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 

ด้านการสนทนาเร่ืองการเมือง 
- ยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ 

ความสามารถ 
- เข้าใจในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 
- การเปิดใจกว้างในการสนทนาเร่ืองการเมือง 

ด้านการรณรงค ์หาเสียงเลือกตั้ง 
- ติดสติกเกอร์หรือสัญลักษ ณ์อื่น เ พื่ อแสดง

การสนับสนุนการเลือกต้ัง 
- การช่วยรณรงค์ออกเ สีย ง เ ลือก ต้ัง  พรรค

การเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง 
- ก านัน ผู้ ให ญ่บ้ าน ต้องวาง ตัวเ ป็นกลาง

ทางการเมือง 

- ให้ทุกคนคิดเร่ืองส่วนรวมเป็นใหญ่ 

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มการเมือง 

- แสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ 

- รู้เกี่ยวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิก
กลุ่มพรรคการเมือง 

- เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
- ให้ความสนใจการเมืองท้องถิ่น 
- ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ 

 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองของ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลมหาพราหมณ์ 

อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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กระบวนการทางการเมืองการปกครองเหมือนบุคคลอ่ืนๆ เปิดใจกว้างในการสนทนาเรื่องการเมืองกับ
บุคคลอ่ืน  

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนแสดงออกทางการเมืองโดยการร่วมติด
สติกเกอร์หรือสัญลักษณ์อ่ืน เพ่ือแสดงการสนับสนุนการเลือกต้ัง และช่วยพรรคการเมืองรณรงค์ออก
เสียงเลือกต้ังในพรรคการเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง  พบว่า ประชาชนแสดงออกทาง
การเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เก่ียวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิกกลุ่มพรรคการเมือง สนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพราะรับรู้ เก่ียวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิกกลุ่มพรรคการเมือง พรรค
การเมือง  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหา พราหมณ์ อ าเภอบา งบาล  จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  ผู้วิจัย สามารถสั งเคราะห์

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
จากแผนภาพที่ 2 จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 

ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้
จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การให้ความรู้ เก่ียวกับการเลือกต้ัง สิทธิที่ประชาชนควรรู้  หน้าที่ที่ พึงมี 
ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมือง การเมือง
เป็นเรื่องของทุกคน เพ่ือไปใช้ประโยชน์และเห็นผลได้จริง ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์แ ละร่วมกันตรวจสอบ
นักการเมือง ก็สามารถแก้ปัญหาการคอรัปชั่นได้ 

การต่ืนตัวทาง
การเมือง 

สนใจ ติดตาม 
ข่าวสาร  

สนทนา 
แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ 

สนใจไปใช้สิทธ ิ
พิจารณา
นโยบาย 

ร่วมสอดส่อง  
การประพฤติ

มิชอบ 
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704: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านการเลือกต้ัง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปฏิบัติตามกติกา เคารพ

กฎ ในการเลือกต้ัง อย่างเคร่งครัด 
ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรเปิดเวที

ให้มีการสนทนา ถกเถียงเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และท้อ งถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองการปกครองที่ควรเป็น 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควร
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิธีลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการเข้าร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านการเลือกต้ัง รัฐและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ควร ให้ความรู้ เก่ียวกับการ

เลือกต้ัง มีการรณรงค์การเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน โรงเรียนต้ังอยู่  จัดกิจกรรมจ าลอง 
สถานการณ์การเลือกต้ังให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการเลือกต้ัง 

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง การสนทนาเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน
หรือชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเป็นทิศทางให้นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน  

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง การเลือกต้ังแต่ละครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิธี
ลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคประชาชนสมัคร
พรรคการเมืองบ้างแ ต่ไม่มา ก ส่วน ใหญ่จะให้ควา มสนใจการเมืองท้องถิ่นมากกว่ากา รเมือง
ระดับประเทศ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มการเมือง  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “พฤติกรรมการปราศรัยหาเสียงของผู สมัครรับเลือกต้ังที่ส่งผลต่อ

การไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชน” 
2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมการเลือกต้ังเพ่ือผลประโยชน์ของตนเป็นที่ต้ัง” 
3) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “กลยุทธ์การร่วมตรวจสอบหลังการเลือกต้ัง” 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ* 
DESIRABLE CHARACTERISTICS OF THE 1ST PRECINCT MEMBERS  

OF THE PARLIAMENT, CHAIYAPUM PROVINCE 
พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล) 

Phramaha Vissanu Jiravattanamethi (Jareornpon) 
E-mail: Nulove1964@Hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ประชาชนที่การศึกษาและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจั ย ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ข้อเสนอแนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีความสามารถ ฉลาด มี
ไหวพริบ เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวก มีความจริงใจ มองการณ์ไกล 
มองกว้าง มีความจริงใจ และรู้จักการใช้อ านาจ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์; สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: เขตเลือกต้ังที่ 1  
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Desirable Characteristics of the 1st Precinct Members of the Parliament, Chaiyapum 
Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on the 
People’s expectations of Desirable Characteristics of the 1st Precinct Members of the 
Parliament, by overall, was at high level. Based on different is not found to be 
different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that 
Recommendations for desirable characteristics of the 1st Precinct Members of the 
Parliament were as: smart, knowledge and wisdom to be good leaders, have good 
behaviors, polite and humble as the general Buddhists, have far and wide eye sight 
and timely. Have create, must be polite and humble before and after elect ion as the 
habit, even the opportunities arise. 
Keywords Desirable Characteristics; Members of the Parliament; the 1st Precinct 
 
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 

Book 3.indd   212 7/6/2563   15:34:10



213Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):707 

บทน า
  

ประเทศไทยเริ่มมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2476 ซ่ึงกระบวนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นตามหลักสากล
นิยมของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พบว่าในการไปท าหน้าที่เลือกต้ังของประชาชนยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการไปท าหน้าที่
เลือกต้ังของประชาชน การสัญญาว่าจะให้เม่ือได้รับการเลือกต้ัง จะเห็นได้ว่ากลวิธีที่ผู้สมัครน ามาใช้
ล้วนเป็นการชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อและเข้าไปลงคะแนนเสียงให้กับตนเอง โดยมีความเชื่อว่าใคร
สมองใสกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะ ถึงจะชนะเพราะใช้วิชาการโกงทางการเมืองก็เป็นที่น่าพอใจ ( สิริรัตน์ 
เรืองวงษ์วาร, 2539)  

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ใน
ความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” (ราช
กิจจานุเบกษา, 2560) จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาเป็น
กรอบในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นตัวแทนขึ้น โดยหวังว่าตัวชี้วัดความเป็นตัวแทนที่ผู้
ศึกษาได้พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการน าตัวชี้วัดดังกล่าวไปประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัด
ชัยภูมิ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยตามส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 53,563 คน  (จังหวัด
ชัยภูมิ, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภา พ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวั งของประชาชนที่มีต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 
  (n=397)  

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังท่ี 1 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคาดหวัง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านความรู้ความสามารถ 4.37 0.30 มาก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 0.29 มาก 
ด้านวิสัยทัศน์ 4.43 0.26 มาก 
ด้านบุคลิกภาพ 4.30 0.43 มาก 

โดยรวม 4.36 0.24 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ประชาชน มีความคา ดหวังต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36 , S.D.=0.24) เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประช าชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุ ป ผล กา ร เป รี ยบ เที ยบร ะดั บค วา ม คา ดหวั งที่ มี ต่อ คุณ ลั กษ ณะ ขอ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -0.996  0.320   
อายุ  0.298 0.879   
การศึกษา  4.242 0.001*   
อาชีพ  2.444 0.053   
รายได้  5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้  ต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความ
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คาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคาดหวังของประชาชนต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ  

คุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านความรู้ความสามารถ ผู้แทนราษฎร ขาดความรู้ 
ความสามารถ 

ผู้แทนราษฎร ต้องมีการศึกษาที่สูง
กว่าประชาชน พัฒนาตนเองเสมอ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้แทนไม่มีความจริงใจ ไม่
เอาใจใส่หลังการเลือกต้ัง 

ควรมีความจริงใจ และเอาใจใส่
ตามที่ได้หาเสียงไว้ 

ด้านวิสัยทัศน์ ผู้แทนราษฎรขาดวิสัยทัศน์ 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์   

ควรมองการณ์ไกล แก้ปัญหาให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ไม่ควรรอภาครัฐ 

ด้านบุคลิกภาพ ผู้แทนราษฎรขาดความเป็น
มิตรหลังการเลือกต้ัง 

ควรมีความเป็นมิตร ไม่อวดเบ่งต่อ
ผู้อ่ืน  

จากตารางท่ี 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านความรู้ความสามารถ คือ 1) ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีความสามารถ  2 ) 
ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ 3) ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้น า  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ 1) ต้องการผู้แทนที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็น
แก่ประโยชน์พรรคพวกญาติพ่ีน้อง 2) ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตน
แบบคนพุทธ เห็นใจคนแก่ เอาใจใส่เด็ก 3) สามารถควบคุมตนเองได้  

ด้านวิสัยทัศน์ คือ 1) ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มองกว้าง ทันต่อเหตุการณ์  สร้างอาชีพ
ให้กับคนในพ้ืนที่ 2) ผู้แทนต้องไม่รอภาครัฐด าเนินการ 3) ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี  

ด้านบุคลิกภาพ คือ 1) ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อนและหลังเลือกต้ัง ให้เป็นนิสัย  2 ) 
ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มีความจริงใจ และ 3) ผู้แทนรู้จักการใช้อ านาจ ไม่อวดเบ่งต่อผู้อ่ืน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563710: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

1. ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะยินดีรับฟังความคิดเห็น มีความรู้ กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ใน
สิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน เป็นผู้น าที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์  กุลศักด์ิวิมล (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ในจังหวัดนครพนม ตามทัศนะของราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้น าท้องถิ่น”  ผลการวิจัย พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ 
อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ัง
ที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะมีความซ่ือสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาค าพูด ซ่ือสัตย์ ขยันท างาน  เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ  ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซ่ือสัตย์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ขุมเงิน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนายก เทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังใน
เขตเทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับมาก   

3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ท าความดี ยึดม่ัน
ความถูกต้อง รักษาค าพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระ ภู่ระหงษ์  
(2550) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้ มีสิทธิ์
เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น มีความสุขุมรอบคอบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความ
เชื่อม่ันในตนเองและมีความเป็นผู้น า การแสดงอารมณ์สามารถควบคุมได้อยู่ในลักษณะและมีขอบเขต
ที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า   
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องการผู้แทนที่เป็นคนดี  คนเก่ง คนกล้า พระมหามานะ พุทฺธวิริโย  
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(นามนนท์) (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า  
ประชาชนทุกช่วงอายุ ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนดี เชื่อได้ ไฟแรงกล้าคิดกล้าตัดสินใจ  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ประชาชนที่ มีกา รศึกษาต่าง กัน มีความคาดหวัง ต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความ
คาดหวังต่อผู้แทนของตนเอง เพราะเชื่อในความรู้ ความสามารถ จึงตัดสินใจเลือกให้เป็นตัวแทน  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมือง
ท้องถิ่นในความคาดหวงัของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ” ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ อภิปรายได้ว่า 
ประชาชาทุกอาชีพต้องการให้ผู้แทนของตนเอง มีความซ่ือสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนและพวกพ้อง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า   นโยบายของนักการเมืองส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คนที่มีรายไ ด้น้อยก็คาดหวังว่านโยบายของ
นักการเมือง ช่วยได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร น้ าฟ้า (2556) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนายก เทศมนตรีในทรรศนะของบุคลากรเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี” ผลการ เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนท่ีรายได้ต่างกัน มีความพึงประสงค์ต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ังที่ 

1 จังหวัดชัยภูมิ ที่พึงประสงดังนี้ 
ด้านความรู้ความสามารถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น 

และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ เกิดประโยชน์
กับท้องถิ่น น าความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีความประพฤติที่ ดีงาม เป็น
แบบอย่าง และส่งเสริมให้ท าความดี ยึดม่ันความถูกต้อง รักษาค าพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน  
มีความซ่ือสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ สุจริตไม่คดโกง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  

คุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกต้ังท่ี 1  
จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านความรู้ความสามารถ 
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ 
- รู้จักใช้อ านาจหน้าท่ีอย่างชอบธรรม 
- เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง 
- ผู้น าคือ คนท่ีรู้จักจุดแข็งและก าจัดจุดอ่อน 

 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ส่งเสริมการท าความดี 
- รักษาค าพูดและสัญญากับประชาชน 
- มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม 
- เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
- โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

ด้านวิสัยทัศน์ 
- มีแผนพัฒนา และกล้าน าสู่ปฏิบัติจริง 
- มีความคิดมุ่งแต่งาน ประสานทุกชุมชน 
- มองการณ์ไกล รับใช้ประชาชน 
- ส่ือสารดี ชักชวนประชา หาข้อยุติ  
- มีทักษะ รู้จักแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ 

ด้านบุคลิกภาพ 
- มีความกล้าคิด  กล้าท า ตรากตร าทุก

พ้ืนท่ี 
- มีความมุงมั่น ขยันปฏิบัติหน้าท่ี 
- มีท่าทีสง่างาม นอบน้อมและถ่อมตน 
- มีความเคารพในธรรม น้อมน าปฏิบัติ 
- พบง่าย ใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน 
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ด้านวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มองกาลไกล ทั นต่อ
สถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด และท างานอย่างเป็นรูปธรรม  มีเป้าหมายมี
นโยบายในการท างาน และยึดม่ันในอุดมการณ์ มีความคิดริเริ่มในการท างาน  

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดที่ทันสมัย มีลักษณะความเป็น
สากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ ดีและมีมนุษยสัมพันธ์   ไม่
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

 
2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึง

ประสงค์ คือเป็นผู้แทนที่มีคุณลักษณะตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ เป็นผู้ มีเหตุผล  เข้าใจตนเอง 
พอประมาณ รู้จักกาลเทศะ เข้าใจประชาชน และเข้าถึงชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

คุณลักษณะ
ของ ส.ส. ตาม
หลักพุทธธรรม 

ผู้น าท่ีมี
เหตุผล 

ผู้น าท่ี
คาดการณ์
ล่วงหน้า 

ผู้น าท่ีมี
ความมุ่งมั่น 

ผู้น าท่ีรู้จัก
เวลา 

รู้จัก
กาลเทศะ 

รู้จักบริบทท่ี
เป็นฐาน
เสียง 

รู้จักการ
ประสานงาน 
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านความรู้ความสามารถ สมา ชิกสภาผู้ แทนราษฎร  ผู้น าควร มีความรอบรู้และมี

ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและ
ความถูกต้องในการท างาน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นแบบอย่างในการมีความประพฤติที่
ดีงามเป็นแบบอย่าง  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้น าจะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า 

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าควร มีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ เชื่อม่ัน
ในตนเอง และมีความเป็นผู้น า  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านความรู้ความสามารถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย 

อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นนักประสาน  ความเข้าใจของทุก

ฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงาน

กับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า 
ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้น าควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุขุมรอบคอบ  

มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
1)  ควร วิ จั ย เรื่ อ ง  “ควา มสั มพัน ธ์ ของควา มรู้  ความสา มารถ  และศักยภา พของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการได้รับการเลือกต้ัง” 
2) ควรวิจัยเรื่อง “นโยบายที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
3) ควรวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อประชาชน” 
4) ควรวิจัยเรื่อง “จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง” 
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การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชน 
ในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี* 

POLITICAL COMMUNICATION OF LOCAL POLITICIANS AND PEOPLE  
IN BUENG YITHO MUNICIPALITY, THANYABURI DISTRICT, 

 PATHUM THANI PROVINCE 
พระมหาศิวพล  พลเมธี  (ใกล้ชิด) 

Phramaha Siwaphon Balamedhī (Klaichid) 
E-mail: poonvisetsri@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีความเห็นว่า
ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นยั งคงมีปัญหาในการแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของ
นักการเมือง ส่วนหนึ่งมีความรู้สึกเบื่อหน่ายการเมือง ควรมีการรณรงค์ให้มีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อ
และศึกษาภูมิหลังของนักการเมืองท้องถิ่นก่อนการเลือกต้ัง  
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง; นักการเมืองท้องถิ่น; เทศบาล  
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for Political 
Communication of Local Politicians and People in Bueng Yeetho Municipality, Thanyaburi 
District, Pathum Thani Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's 
opinion on the People’s opinions on Political Communication of Local Politicians and People, 
were at high level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. Problems and obstacles were that the Political Communication of Local Politicians, 
they voted just for the sake of voting. There were guidelines to solve these problems. The 
local administrative organization should campaign with public relations for people to see the 
importance of the general election by looking at the politicians’ background. 
Keywords:  Political Communication; Local Politicians; Municipality 
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บทน า
  

การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ เช่นเดียวกับการส่ือสารทางการเมืองก็
เป็นดังเส้นใยสมองของนักการเมืองหากปราศจาก ซ่ึงการสื่อสารรัฐบาลก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้
การเมืองจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากการสื่อสารได้เลย (วรัญญา ประเสริฐ , 2559) การสื่อสาร
กับการเมืองมีความเก่ียวพันกันอย่างใกล้ชิด การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่วน
การเมืองเป็นเรื่องของการใช้และการควบคุมอ านาจแนวคิดทางการเมืองผูกพันอยู่ กับการสื่อสารจน
แยกกันไม่ออก บุคคล สถาบัน หรือประเทศหนึ่งไม่สามารถมีอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล สถาบัน 
หรือประเทศอ่ืนได้ถ้าไม่ใช้การสื่อสาร การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การกระท าทางการเมือง 
กล่าวคือ ชีวิตและสังคมจะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถของประชาชนในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือเรียกร้องทาง
การเมืองนั่นเอ (วัฒนา นนทชิต, 2558) ปัญหาการส่ือสารถือว่าเป็นศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทาง
การเมืองที่จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการถ่ายทอดนโยบายจากรัฐไปสู่ประชาชน และผู้น า
พรรคการเมืองท าหน้าที่แสดงผลประโยชน์และรวมผลประโยชน์ของตนโดยการ ส่ือสารความต้องการ
และข้อเสนอแนะด้านนโยบาย นักการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจ อาชีพ สาธารณสุข และการเมือง การสื่อสารของนักการเมืองที่เข้าถึงและสามารถส่งสาร
ไปยังประชาชนได้ท าให้กับประชาชนเข้าใจ (ชูศักด์ิ ชูช่วย, 2553) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
กับประชาชน  เนื่องจ ากนักการเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ใ กล้ชิดกับประชาชน  และเป็ น
กระบอกเสียงแทนประชาชน ถ้าสามารถสื่อสารกันเข้าใจนักการเมืองก็จะได้รับการเลือกต้ังประชาชน
ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่ท้องถิ่นต้องการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
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394 คน จากประชากร จ านวน 24,221 คน (เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, 2562)  ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
1. การส่ือสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึง

ย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม และรายด้าน                                                      

(n=394) 
 

การส่ือสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลค่า 
   1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 3.91 0.78 มาก 
   2. ด้านสาร (Message) 3.99 0.60 มาก 
   3. ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 3.93 0.52 มาก 
   4. ด้านผู้รับสาร (Receiver) 3.92 0.78 มาก 

โดยรวม 3.90 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ =3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับดังนี้  ด้านสาร (Message) อยู่ใน
ระดับมาก  ( =3.99) ด้านช่องทางการสื่อสาร ( =3.93) ด้านผู้รับสาร ( =3.92 ) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ( =3.91) ตามล าดับ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

 
 

Χ Χ Χ

Χ
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.559 - 0.051 -  
อายุ - 0.795 0.083 -  
การศึกษา - 0.001 0.079 -  
อาชีพ - -0.552 0.165 -  
รายได้ - 1.107 0.059 -  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง

ท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
การส่ือสารทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านผู้ส่งสาร นักการเมืองมักมีพฤติกรรม
ที่ท าให้ตนเองได้ เปรียบ คู่
ต่อสู้ 

นักการเมืองควรเปลี่ยนวิธีคิดและ
ปฏิบัติตนให้เป็นกลาง ให้ข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง 

ด้านสาร สารที่นักการเมืองส่ง มักมี
เนื้อหา มุ่งจับผิดกัน 

ให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้ประชาชน
สามารถตัดสินใจได้เอง  

ด้านช่องทางการส่ือสาร นักการเมืองใช้หัวคะแนน
และแผ่นป้ายในการหาเสียง 

นั กกา ร เ มื อง ต้ องห ม่ัน เ ข้ า ห า
ประชาชนเม่ือมีโอกาส  

ด้านผู้รับสาร ปร ะช า ช นผู้ รั บ สา ร ยึ ด
ตนเองและพรรคพวกเป็น
ที่ต้ัง 

ประชาชนผู้ รับสา รต้อง ติดตา ม
สถานการณ์ ควรพิจารณาอย่าเห็น
แก่เงินทอง  

 
จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทาง

การเมืองของนักการเมือง ดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563720: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ด้านผู้ส่งสาร คือ นักการเมืองควรเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิบัติตนให้เป็นกลาง ให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง 

ด้านสาร คือ การให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้เอง 
ด้านช่องทางการส่ือสาร คือ นักการเมืองต้องหม่ันเข้าหาประชาชนเม่ือมีโอกาส 
ด้านผู้รับสาร คือ ประชาชนผู้รับสารต้องติดตามสถานการณ์ ควรพิจารณาอย่าเห็นแก่เงินทอง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้ส่งสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นมีความช านาญใน
การพูดโน้มน้าวจูงใจ เพราะเข้าถึงและเข้าใจขนบธรรมเนียมของสังคมนั้นๆ ท าให้สามารถสื่อสารให้
บรรลุเป้าหมายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ วิบูลย์กูล  (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้
ข่าวสารและพฤติกรรมทางการเมืองของครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู ” 
ผลการวิจัย 1) ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นสามารถจัดเรียงล าดับ
เนื้อหาที่ส าคัญก่อนหลังได้น่าสนใจ น าเสนอเนื้อหาสาระของสารที่เข้าใจได้ง่าย ธัญญา ใยทอง (2550) 
ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของสาขาพรรคประชาธิปตย์” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ
การวางแผนการสื่อสารทางการเมืองของสาขาพรรคประชาธิปตย ผูสงสาร คือ มีทักษะ ความช านาญ
และเชี่ยวชาญ มีอุดมการณทางการเมืองสูง 

3. ด้านช่องทางการส่ือสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองใช้หัวคะแนน
ในการพบปะแบบซ่ึงหน้า ในการน าเสนอนโยบายและการแนะน าตัว และการเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน สัมฤทธิ์ผล (2550) ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารของ
นักการเมืองรุนใหมในการเขาสูอาชีพนักการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า สวนใหญใชชองทางการส่ือสาร
จากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองระดับทองถิ่น การเข าร วมกิจกรรมการเมืองกับนักการเมือง 
และการสื่อสารกับแกนน าพรรคการเมือง  

4. ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นสามารถสื่อสารและรับรู้
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามต้องการและตามความจ าเป็น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุม เกสรสิทธ์ิ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของหนัก
งานภาคเอกชน : ศึกษากรณีเฉพาะพนักงาน บริษัท เนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ ากัด" พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์เป็นประจ าโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องการ
นักการเมืองที่สามารถคุยกับประชาชนรู้เรื่อง เข้าถึงประชาชน มีความเป็นผู้น า ให้กับท้องถิ่นได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกวัยต้องการนักการเมืองที่
เข้าถึงและเข้าใจประชาชน เป็นผู้ที่พบง่าย รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความ
คาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า  ประชาชน
ทุกระดับการศึกษาคาดหวังกับนักการเมืองท้องถิ่นมาก เพราะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียง จึงควรมี
ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ประชาชนจึงให้ความร่วมมือในการไปลงคะแนนเสียงให้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า  เลือกต้ัง เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพต้องการนักการเมือง
เข้าถึงทุกคน มีวิสัยทัศน์ในการสื่อสาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินารถ พูลดาวทอง (2549) ได้
วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ 
ตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีทัศนะ
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ทุกคนต้องการให้นักการเมืองสื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น มีความจริงใจกับประชาชน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563722: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า  เลือกต้ัง เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านผู้

ส่งสาร (Sender) นักการเมืองท้องถิ่นมีความช านาญในการพูดโน้มน้าวจูงใจ รองลงมา คือ ประชาชน

ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
1. ส่ือสารผ่านโทรทัศน์  
2. ผ่านส่ือต่างๆ เช่น Line Facebook  
3. ผ่านส่ือ วิทยุ ส่ิง พิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต 
4. ผ่านการออกพบปะประชาชน 
5. ผ่านการปราศรัย 
 

ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
5. ได้รับส่ิงท่ีประชาชนต้องการ 
6. เกิดความพึงพอใจ  
7. ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
8. ได้รู้ข้อเท็จจริง จากการอภิปรายกัน 
9. ได้รับข้อมูลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 

การส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  
1. ความช านาญในการพูดโน้มน้าวจูงใจ  
2. มีมารยาทอ่อนน้อม 
3. ส่ือสารส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง 
4. เข้าถึงประชาชนตามเทศกาล 
5. มีข้อมูลใหม่ๆ มาน าเสนอ 

ด้านสาร (Message) 
1. จัดเรียงล าดับเนื้อหาท่ีส าคัญก่อนหลัง 
2. เนื้อหาสาระของสารเข้าใจง่าย  
3. แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไป 
4. สารท่ีส่ือมุ่งประโยชน์ประชาชน 
5. สารท่ีเป็นจริง 

Book 3.indd   228 7/6/2563   15:34:19



229Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):723 

เข้าร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสถานที่ต่าง  ๆของชุมชนจัดขึ้น  และระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักการเมืองท้องถิ่นเข้าใจระบบสังคม  

2. ด้านสาร (Message) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านสาร 
(Message) นักการเมืองท้องถิ่นสามารถจัดเรียงล าดับเนื้อหาที่ส า คัญก่อนหลังให้ประชาชนได้รับ
ทราบ รองลงมา คือนักการเมืองท้องถิ่นน าเสนอเนื้อหาสาระของสารที่เข้าใจได้ง่าย  และระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถส่งสารให้ประชาชน
ผู้รับสารเข้าใจง่าย 

3. ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่น ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) นักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการเห็น /
โทรทัศน์ ประชาชนได้น าเสนอความคิดเก่ียวกับการเมืองผ่านสื่อ วิทยุ สิ่ง พิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต 
รองลงมา คือ นักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ  เช่น Line Facebook อยู่ใน
ระดับมาก และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือนักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการได้
ยิน/วิทยุ 

4. ด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  ด้าน
ผู้รับสาร (Receiver) นักการเมืองท้องถิ่นพูดแล้วประชาชนเกิดความพ่ึงพอใจ เป็นที่รักของประชาชน 
รองลงมา คือ นักการเมืองท้องถิ่นให้สิ่งที่ประชาชนต้องการตามความจ าเป็น และระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากนักการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ สื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือ และช่องทางที่
ส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง จะเห็นได้
ว่าการสื่อสารทางการเมืองถือว่าเป็นพลังหลักในการพัฒนาการเมือง และจะน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การเมืองในภาพรวมต่อไป ดังนั้นการสื่อสารทางการเมือง จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าใ ห้ประชาชนได้รับรู้
และเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ นับได้ว่าการสื่อสาร
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  
1. ให้ความจริงใจ 
2. มีความซ่ือสัตย์ 
3. มีอุดมการณ์ 
4. มคีวามเมตตา 

ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
- พิจารณาส่ิงท่ีรับรู้ 
- มีความเป็นกลาง 
- ยอมรับสภาพความเป็นจริง 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) 

- กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี 
- ทุกคนเข้าถึงได้ 
 

ด้านสาร (Message) 
- เนื้อหาให้ความรู้ 
- สารท่ีส่ือเป็นประโยชน ์
- ข้อมูลท่ีให้เป็นความจริง 

 

การส่ือสารทางการเมือง 
ตามหลักสังคหวัตถุ 

ของนักการเมืองท้องถ่ินกับ
ประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1) ผู้น าควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขต
พ้ืนที่ 

1.2) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในด้านนี้ 

1.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นสื่อสารให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
2.1) ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และ

บทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.2) ควรมีการรณรงค์ให้มีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเริ่มจากสื่อ

วิทยุชุมชน ซ่ึงอยู่ใกล้กับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดและช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น แจกใบปลิว
และชักชวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

2.3) ควรมีแนวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”   
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” 
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พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน* 
THE SANGHA ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT  

SINCE KING RAMA V TO PRESENT 
พระมหาสมเกียรติ เขมจาริ าโณ (จงเกษี)  

Phramaha Somkeart Khemacāriñaṇo (chongkesee) 
E-mail: somkiat3465@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีเพ่ือศึกษาระบบ โครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  เป็นการวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ พบว่า  รูปแบบการปกครองในอดีตมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครอง และ
กระจายอ านาจออกเป็นส่วน ๆ ตามที่รับผิดชอบ บทบาทอ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ร.ศ. 
121 มีความเป็นระเบียบที่ชัดเจนขึ้นใน พ.ศ. 2484 มีการต้ังสังฆสภา สังฆมนตรี และคณะวินัยธร 
และกลับมาใช้มหาเถรสมาคมตามเดิม และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นล าดับจนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค พระราชบัญญัติเขียนไว้ให้ตีความในลักษณะกว้างๆ จึงตีความไม่ตรงจุด
ปัญหา ควร มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บางมาตราที่บัญญัติไว้ไม่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ ควรที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับปัจจุบัน  
ค าส าคัญ : พัฒนาการ; การปกครอง; คณะสงฆ์ไทย  
 

ABSTRACT 
 This research article was to study the structure, role, authority problems and 
suggestions for improvement sangha administrative since king rama v to present. It was a 
qualitative research. Finding were the form of government with the King as the former 
governor and decentralization into sections the responsibility role and authority of Thai sangha 
administrative R.E. 121. There is a mess to clear up B.E. 2484 with the sangha council and the 
sanghamandarin and winaitr and re-used by The Sangha Supreme Council of Thailand. The 
amendments to the Sangha Act, the ecclesiastical hierarchy today obstacles and suggestions 
for improvement was Sangha Act. Some provisions of Section unclear caused problems in 
practice. It Should be modified to appropriate the present. 
Keywords : Development; administrative; Thai Sangha 
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728: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
 การปกครองคณะสงฆ์ได้มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลโดยมีพระพุทธเจ้าเป็ นผู้ประมุขปกครอง

คณะสงฆ์สูงสุด โดยได้มีการบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ และ
เปรียบเสมือนเป็นแม่บทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังในคราวก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานได้ตรัสปัจฉิมโอวาทว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจาก
เราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”(ที.ม. (ไทย) 10/216/164) เม่ือพิจารณาจากข้อความ
ในส่วนนี้จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงวางพระธรรมวินัยให้เป็นใหญ่เป็นหลักการปกครองโดยไม่ได้มอบ
อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ การปกครองคณะสงฆ์ในระยะหลัง
พุทธกาลต่อมาจึงมีพระเถระผู้อาวุโสเป็นผู้ดูแลปกครองและเคารพนับถือกันตามพรรษา แต่ภายหลัง
จากที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศต่างๆ โดยเกิดจากการสังคายนาครั้งที่  3 ในประเทศ
อินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่า งๆ อย่างกว้างขวาง การ
ปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละประเทศที่รับพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานอยู่นั้นจึงขึ้นอยู่ กับการปกครอง
คณะสงฆ์ในปัจจุบันแบ่งเป็นหลัก 3 ประการท่ีเข้ามาเสริมความส าคัญ คือ พระธรรมวินัย จารีต
ประเพณี และกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายของประเทศนั้นๆ (ช าเลือง วุฒิจันทร์, 2526) 

 พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมินั้น การปกครองสงฆ์ในสมัยนั้นก็ยังยึด
หลักตามพุทธบัญญัติที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักต่อมาพระภิกษุมากขึ้นและต้องมีความสัมพันธ์กับ
ทางฝ่ายบ้านเมืองโดยอาศัยพระราชามหากษัตริย์เป็นฝ่ายอุปถัมภ์ดูแลให้การสนับสนุน ต้ั งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจึงเกิดมีบทบัญญัติต่างๆ ที่เพ่ิมเติมมาจากพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ต้องเว้นข้อที่พระองค์
ทรงห้ามและท าตามข้อที่พระองค์อนุญาตอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นต้น ที่ ต้องอาศัย
ฝ่ายราชอาณาจักรในการอุปถัมภ์ดูแล การจะน ากฎหมายไปบังคับใช้ในกรณีความขัดแย้งในวงการ
ของศาสนานั้น จะต้องกระท าด้วยความรอบคอบและรัดกุมที่สุดเพ่ือพิทักษ์ความบริสุทธิ์ของพระธรรม
วินัยจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประเทศไว้ให้ได้  (แสวง 
อุดมศรี, 2533)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องพัฒนาการการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เพราะเห็นว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่ มี
ปัญหาทับถมมากมายอย่างยาวนาน งานวิจัยชิ้นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนให้เห็นการใช้ความ
พยายามในการคลี่คลายปัญหาด้วยการแสวงหาทางออก หรืออาจหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปกครองของคณะสงฆ์ เพ่ือด ารงม่ันไว้ซ่ึงพระสัทธรรมอันไพบูลย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  
 2. เพ่ือศึกษาบทบาท อ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึง

ปัจจุบัน 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะ
สงฆ์ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านกฎ หมายปกครองคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน คือ 1. พระสังฆาธิการ 2. นักวิชาการทางกฎหมาย 3. นักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองสงฆ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ( In-depth Interview) การเก็บข้อมูล
จากเอกสาร (Document Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลจากหนังสือเอกสาร งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับระบบและ
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ตา มแนว คิดการปกครองต่า ง ๆ ศึกษา ข้อมูลจากกฎหมา ย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484  
กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 กฎมหาเถรสมาคมและกฎระเบียบ
ต่างๆ ตลอดจนถึงการบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปกครอง
สงฆ์ในสังคมไทย มีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ
ดังนี้ 
 1) น าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
 2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
 3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเครา ะห์เนื้ อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context)  
 4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

 1. ศึกษาระบบและโครงสร้ างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า 

 ปกครองอย่างสูงสุด แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดับ คือ การปกครองส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การปกครองแบบ 4 ประการดังกล่าวท่ีต้องค านึงมีดังต่อไปนี้  

 1) พระธรรมวินัย  
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 2) ความซับช้อนของสภาพสังคม  
 3) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 4) ความเข้มแข็งของพุทธบริษัท 
 2. ศึกษาบทบาท อ านาจหน้าท่ีการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปัจจุบัน พบว่า 
 การปกครองคณะสงฆ์ในส่วนกลาง หมายถึงเป็นศูนย์กลางการบัญชาการการปกครอง

คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ หน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับนี้ (พ.ศ. 2505) เป็นการแบ่งแยกองค์กรสงฆ์ออกเป็นสองคณะอย่างเป็นทางการ คือ คณะ
มหานิกาย และคณะธรรมยุติกนิกาย 

 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะสงฆ์
ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พบว่า 

 อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์ จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา และแม่ชี ที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยและวิทยาการสมัยใหม่  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ศึกษาระบบและโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันนั้น 
ลักษณะขององค์กรการปกครองของคณะสงฆ์ เม่ือเทียบกับองค์กรและการปกครองของประเทศ มี
รูปแบบการจัดองค์กรและระบบการปกครองเหมือนกัน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุด 
และกระจายอ านาจออกเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ และแบ่งเขตการปกครองออกไปตามพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกับการบริหารประเทศ และมีการลดหลั่นกันทางฐานะเช่นกัน เพ่ือที่จะสอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย ความซับซ้อนทางสังคม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และความเข้มแข็งของพุทธ
บริษัทด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ณ รังษี ได้วิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต”  ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ใช้เวลา 21 ปีเศษที่ใช้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ และการประกาศใช้ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ที่รัฐบาลสมัยนั้น
คาดหวังจะรวม 2 นิกายเข้าด้วยกันเพ่ือความสามัคคี 

 2. ศึกษาบทบาท อ านาจหน้าท่ีการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการใช้อ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์  ร .ศ . 121 (พ.ศ .  2445)  นั บ เป็ นครั้ง แ รกของคณะสงฆ์ไทยที่ มี
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ที่ก าหนดรูปแบบองค์กรการปกครองไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ 
และชัดเจนที่สุด บทบาทของผู้ใช้อ านาจในการปกครองคณะสงฆ์ใช้เฉพาะพระสังฆาธิการ ในการ
ปฏิบัติให้ตามพระธรรมวินัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายธาร อินทวดี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของ
มหาเถรสมาคมในการแก้ไขปัญหา คณะสงฆ์ไทย (พ.ศ. 2445 – 2530)”  ผลการวิจัยพบว่า บทบาท
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ของมหาเถรสมาคมในการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ไทยเท่าที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ 
สื่อมวลชน และพุทธศาสนิกชนว่าเป็นองค์กรที่อ่อนแอ เฉื่อยชา ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะสงฆ์
ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางมาตราไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ในบางกรณีมิได้บัญญัติไว้ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งนี้ มิใช่การแก้ไขยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่แต่ประการใด 
เพียงเป็นการแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณรงค์ วุฑฒิเมธี (สังขวิจิตร) ได้วิจัยเรื่อง 
“การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
ปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีปัญหาทางโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการ
ปกครอง และปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณศักด์ิ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ แยกรัฐออกจากศาสนาและเน้นการกระจายอ านาจ
และถ่วงดุลพร้อมทั้งให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วม ด้านการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง แนวทางการ
แก้ไขคือ ปรับในเรื่องของระบบการศึกษาเพ่ือจะช่วยให้พระสงฆ์มีคุณภาพทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้
ปกครอง ด้านหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณศักด์ิ แนวทางการแก้ไขคือ ปรับหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณ
ศักด์ิและแยกสมณศักด์ิออกจากต าแหน่งทางการปกครอง 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในเรื่อง พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะแผนภาพที่แสดงการประยุกต์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 

ด้านโครงสร้างการปกครอง ด้านบทบาทอ านาจหน้าท่ี ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ปกครองตามโครงสร้าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
2. ปกครองตามโครงสร้าง
พระธรรมวินัย 

1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
2. อ านาจหน้าท่ีของมหาเถร
สมาคม 

1. อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการ
ปกครองของคณะสงฆ์ 
2. จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท 
ให้มีความรู้ในพระธรรมวินัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5  ที่พึง
ประสงดังนี้ 

ด้านโครงสร้างการปกครอง ปกครองตามระบบและโครงสร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
และปกครองตามโครงสร้างพระธรรมวินัย จารีตประเพณี 

ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคมในการปกครองคณะสงฆ์ 

ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ  อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์  จะต้อง
เปิดโอกาสให้พุทธบริษัท ให้มีความรู้ในพระธรรมวินัย เพ่ือช่วยกันในการดูแลรักษาคณะสงฆ์ให้ ม่ันคง
ถาวร 
องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า การประยุกต์หลักธรรมาธิปไตยขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือก ากับดูแลการปกครองคณะสงฆ์ไปตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และ

ด ารงมั่น 

ตามกฎระเบียบ
ของวัด 

พัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยตั้งแต่

รัชกาลที่ 5 
ก าจัดกิเลส 

ด้วยพระธรรมวินัย 

การปกครอง 

ตามกฎหมาย 

คณะสงฆ์ 
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กฎหมายบ้านเมืองโดยสันติ มีสติไตร่ตรองปราศจากอคติที่เกิดขึ้น มีความยุติธรรมมุ่งเน้นที่ประโยชน์
ส่วนรวมไม่มุ่งเน้นการโจมตีและแตกแยก ก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะสงฆ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) ควรมีงบประมาณจากภาครัฐหรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนในการ

ก าหนดนโยบายให้มีการประชุม สัมมนา อบรม หรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิ
การทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัด และพัฒนาวัดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
   1.2) ควรให้พระสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการใหม่ทุก
ระดับชั้นได้มีกาปฏิบัติวิปัสสนาอย่างน้อย 15 วัน เพ่ือสร้างผู้น าที่มีคุณภาพ  

  1.3) คณะสงฆ์ควรมีหน่วยงานในการท างานด้านกฎหมายเพ่ือดูแลแก้ไขเก่ียวกับ
ปัญหาที่มีการฟ้องร้องเก่ียวกับที่ดินของวัด โดยพระภิกษุไม่ต้องไปขึ้นศาลหรือด าเนินคดีด้วยตนเอง 
และจะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทที่ มีความรู้ทางพระธรรมวินัยและกฎหมายเข้ามามีบทบาทด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
  2.1) การกระท าทุกอย่างที่เก่ียวกับคณะสงฆ์ควรมีการท าสังฆพิจารณ์และประชา

พิจารณ์ท าให้เกิดการกระจายอ านาจโดยชอบธรรมและหม่ันประชุมกันอยู่เนื่องนิตย์ จัดต้ังส านักงาน
องค์กรสงฆ์และมีบุคลากรบริหารจัดการที่ถาวรเห มือนกระทรวง  กรมต่างๆ ท าความเข้าใจให้กับ
อุบาสกอุบาสิกาเพ่ือให้เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 

  2.2) องค์กรสงฆ์ในส่วนภูมิภาคต้ังแต่ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอเจ้าคณะแขวง  และเจ้าอาวาสเป็นหน้าที่ควบคุมดูแลโดยองค์กรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ผ่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นลงไป จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทให้มีความรู้ในพระ
ธรรมวินัยและหลักการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 

  2.3) ควรจะมีการต้ังกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือในแง่ของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร หรือวัดในต่างจังหวัด วัดใหญ่ควรจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับวัดเล็ก ๆ ที่ มี
เสนาสนะไม่เพียงพอ หรือไม่มี ด้วยการให้ความอุปถัมภ์ในเรื่องเก่ียวกับงบประมาณ การบริหาร
จัดการ และปกครอง ดังนั้นการปกครองหรือการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ควรจะเป็นแบบพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
  3.1) ควรท าการศึกษาวิจัย พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึง

ปัจจุบัน  
  3.2) ควรท าการศึกษาวิจัย ปัญหาการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน  
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  3.3) ควรท าการศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันการประยุกต์หลักพุทธธรรม  
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง* 

THE POLITICAL PARTICIPATION ON DHAMMADHIPATEYYA OF THE PEOPLE IN 
NEARNPHRA SUB-DISTRICT MUANICIPALITY, MUANG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 

พระมหาย่ิงยศ  มหามงฺคโล  (ยืนยง) 
Phramaha Yingyot  Mahamungkaro (Yuengyon) 

E-mail: Yingyot Yuengyong@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย โดยของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้  ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชนการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเอ้ือกับกลุ่มที่ มีอ านาจ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ธรรมาธิปไตย;  
 

 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the people’s 
Dhammatipateyya Political participation at Nernpra Sub-District Municipality, Rayong Province, 
,using Mixed Methods. by overall was at the high level all aspect, Findings were the level of 
people's opinion on people’s Dhammatipateyya Political participation , People with different 
gender, age, educational level, occupations and incomes had different opinions to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles of people’s Dhammatipateyya 
political participation were that people thought that politics was far away from them, politics 
was the politicians’ concern, not people’s business. Politics was for interest group, And yielding 
interest for the group in power. Public relation should be used to give knowledge for every 
group for political participation, interest group. 
Keywords:  Participation; Political Participation; Dhammadhipateyya  
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736: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า
  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการยอมรับว่าระบบการปกครองของประเทศนั้นเป็นการปกครอง
ของประชาชน ฉะนั้นการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองก็คือ รัฐบาล
กระจายอ านาจในการปกครอง ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ มีอิสระที่จะก าหนดนโยบายทางการ
เมืองตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง(ฉัณทิพย์ จ าเดิมเผด็จศึก, 2561)  ปัญหา
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่มีการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่เนื่องมาจาก ผู้บริหารมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าหาก
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะท าให้การพัฒนาท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
(ปนัดดา ดิศกุล, สมคิด เลิศไพฑูรย์, จรัส สุวรรณมาลา, 2556) จากการพัฒนาของเทคโนโลยีโซเชียล
มีเดียท าให้การเข้าถึงข่าวสารทางด้านการเมืองท าได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ก็น ามาซ่ึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่เกิดความแตกแยกความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง การโจมตีกันด้วยข้อมูล
ข่าวสารและความเบื่อหน่ายตัวนักการเมืองและการเลือกต้ัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดว่าการเมืองคือเรื่องน่าเบื่อเลือกไปก็ได้การเมืองเดิมๆ รูปแบบเก่าๆ ที่
มุ่งเน้นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งในเขตเทศบาล
นครระยองมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหา
เลี้ยงชีพ (จรูญ สุภาพ, 2551) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย
ของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง หลักธรรมาธิปไตย จึงมี
ความส าคัญทั้งในแง่ของการ เป็นหลักธรรมที่ ส า คัญ  ของการปฏิบัติหรือปรับปร ะยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในแง่ของการบริหารและการปกครอง พุทธธรรมาธิปไตย เป็นหลักที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ในการบริหารพุทธบริษัท ได้แก่หลักการที่ว่า ด้วยการถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่นการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน การบริหารทุกระดับ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่
สอนเหล่าสาวกเก่ียวกับธรรมาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์เองทรงปฏิบัติอยู่ในหลักของ
ธรรมาธิปไตยด้วย  หลักพุทธธรรมาธิปไตยนี้จึงส าคัญส าหรับการบริหารงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ควรจะได้น ามาใช้เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการประกอบการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อันจะท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ดียิ่งขึ้น  ส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาล

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน

เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจั ยแบบผสานวิธี โดยการ วิจัยเชิ งปริมา ณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ านวน 3,910 (เทศบาลต าบลเนินพระ, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย

ของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยภาพรวม 
และรายด้าน        (n=363) 

ด้านท่ี ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
Χ  S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.61 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3.23 0.65 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 3.31 0.60 ปานกลาง 

รวม 4.09 0.52 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ตามล าดับ (Χ =4.09, S.D.= 0.52) 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน

ใน โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 6.45 - 0.002   - 
อายุ - 7.69 0.002   - 

การศึกษา - 14.09 0.001   - 
อาชีพ - 12.99 0.000   - 
รายได้ - 15.71 0.001   - 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ี ยวกับการมีส่ วนร่ วมทางการเมืองแบบ

ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ปัญหา  ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมือง
ท้องถิ่น 

การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือใช้
มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

การเ มือง เป็น เรื่อ งของนักการ เมือง 
ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 

ปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และการใช้อ านาจอย่างเป็น
ธรรมแก่ผู้บังคับ ใช้กฎหมายเพ่ือความเท่าเทียมกัน 

การเมืองไม่ยุติธรรมและเอ้ือกับกลุ่มที่ มี
อ านาจมากในสังคมเท่านั้น  

ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดย
ผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้านที่มีความใกล้ชิดประชาชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
การรับข้อมูลข่าวสารโดยผู้อ่ืนบอกมา
และแสดงออกมาโดยไม่กรองข้อมูลนั้น
โดยเฉพาะรายละเอียดจริง ๆของข่าว 

ผู้เสพข่าวสารข้อมูลจะต้องพิจารณาดี ๆ และพยายาม
ศึกษาข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นแสดงออกอย่างถูกต้อง 
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ปัญหา  ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายบริหาร  ควรมีจ ริยธรรม 
คุณธรรม และมีความยุติธรรม 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึง
เสรีภาพของอ านาจของตนเองที่พึงมี 

ผู้น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรมีการประชุมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบถึงเสรีภาพตนเอง
ที ่

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
รัฐบาลยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งการ
ขาดการรับรู้เก่ียวกับแนวคิด และการ
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นต้องอาศัยความพร้อม
เพรียงในการใช้อ านาจตัดสินใจเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

กา ร ขา ดแคลนผู้ มีทั กษะในกา ร ใช้
เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการร่วม
รับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้น 

ขาดผู้น าชุมชนที่มีอุดมการณ์ เสียสละ
และเข้มแข็ง  

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และเป็น
เป็นเวทีในการตัดสินใจ 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประชาชนส่วนใหญ่  
คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน  การเมือง
เป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเอ้ือกับกลุ่มที่มีอ านาจมากในสังคมเท่านั้น  นโยบายของรัฐบาลจึงเป็น
นโยบายเพียงประชาสังคมที่ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานของรัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านแต่
ละบ้านที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นต้องอาศัยความพร้อมเพรี ยง
ในการใช้อ านาจตัดสินใจเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้นร่วมกัน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และเป็นเป็นเวทีในการตัดสินใจ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563740: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน

เทศบาลต าบลเนินพระ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเทศบาลต าบล
เนินพระ มีความรู้และเข้าใจหลักการที่ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย  คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเคารพสิทธิมนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย เม่ือเขาไม่เห็นด้วยกับ
ข้ออภิปรายของท่านในการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นุชาวดี อิศรภักดี, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับความคิด
ประชาธิปไตย” พบว่า พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านความ
สนใจข่าวสารทางการเมือง และมีความคิดประชาธิปไตยอยู่ในระดับน้อย ในขณะเดียวกันมีการ
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังและการเป็นผู้น าทางการเมืองในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง  
ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วน

ท้องถิ่น อภิปรายได้ว่า พบว่า แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแต กต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิศานต์ิ  ทรัพย์สิริโสภา  (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอยเทศบาลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย” จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 328 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้  ความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยในดับปานกลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยและมี
ความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในชุมชน รายได้ อาชีพ สถานภาพทางสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ระบบก าจัดมูลฝอย ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้แ ละความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย 
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากแผนภาพท่ี 1 ประชาชน มีความรู้ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชน 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 1) ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย  2 ) 
ตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ก่อนลงไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ัง  3 ) รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกๆคนในองค์การ  

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
1) ข่าวการเมืองจากสื่อและ ร่างกฎหมายโดยตรง 2) มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมือง เช่ นเป็นคณะกร รมการในการ คุ้มครองผู้ไป ใช้สิทธิ์ เลือกต้ั ง  3)ฟังข่าวการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมือง  

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 1) ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม 2) จ้าหน้าที่รัฐหรือผู้น าในชุมชนมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ หรือให้เกียรติให้
ความเคารพกับประชาชน 3) ร่วมรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในเวทีสาธารณะ 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน ในเทศบาลต าบลเนินพระ  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  
1 . ใ ห้ ความ เ คา รพสิท ธิ
มนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย 
2 .ตรวจ ดู บัญ ชี ผู้ มี สิ ท ธ์ิ
ลงคะ แนน เสีย งเลือกต้ั ง 
ก่อนลงไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
3.รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกๆคนในองค์การ 

๓. ด้านการตัดสินใจ  
1.ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็น
กับเร่ืองท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2.จ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้น าในชุมชนมี
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
หรือให้เกียรติให้ความเคารพกับ
ประชาชน 
3.ร่ วม ร ณรง ค์หา เ สี ย ง ทา ง
การเมืองในเวทีสาธารณะ 

๒ . ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 1.ข่าวการเมืองจากส่ือและ ร่าง
กฎหมายโดยตรง 
2 .มี ส่ วน ร่ วม ใ นกา รด า เ นิ น
กิจกรรมทางการเมือง เช่นเป็น
คณะกรรมการในการคุ้มครองผู้ไป
ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
3 . ฟั ง ข่ า ว ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ทางการเมือง 
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 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย 

องค์ควา มรู้ที่ ได้ สังเครา ะห์ จากงาน วิจั ย  คือ การมี ส่วนร่วมทา งการเ มืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  ระบอบ
การเมืองหนึ่งที่ทางรัฐบาลต้องตอบสนองความชอบของประชาชน ที่ถือว่ าความเท่าเทียมของ
ประชาชนในทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญของประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีโอกาสในการก าหนดความ
พอใจของเขา นั้นคือต้องประกันว่าประชาชนมีเสรีภาพที่จะรวมตัวกัน มีเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง
สิทธิในการลงคะแนน มีแหล่งทางเลือกของข้อมูล มีเสรีภาพ มีการเลือกต้ังที่ยุ ติธรรม ผู้น าทาง
การเมืองมีสิทธิในการแข่งขันเพ่ือการเลือกต้ัง และสถาบันในการด าเนินการตามนโยบายที่มาจากการ
เลือกต้ังและการแสดงอออกของประชาชน ดังนั้น ในความคิดของ Dahl ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ
เพ่ือการมีอิสรภาพซ่ึงมีหลายมิติ เสรีภาพของประชาชน และเสรีภาพของการเมืองเป็นเสรีภาพในการ
แสดงออกประชา สัมพันธ์ทางสื่อรวมตัวเป็นกลุ่ม เม่ือแน่ใจว่ามีการแข่งขันและมีการมีส่วนร่วมที่
ตรงไปตรงมา 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ

ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
1.2) ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่รวมถึงอ านาจของการไปใช้สิทธิ

เลือกต้ัง 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
2.1) จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสิทธิ หน้าที่รวมถึง

อ านาจของการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2.2) ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
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2.3) มีโครงการส่งเสริมให้กับบุคลากรยึดหลักคุณธรรม ความสุจริต มีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรมให้ความรู้ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ประชาช นแสดง

บทบาท ต่อการมีส่วนร่วมทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
3.2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 
3.3) ควร มีการน าหลั กธรรมมาประยุกต์ใช้เ พ่ือให้การมีส่วนร่วมทา งการเมือง มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน 
ต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี* 

THE PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL ELECTIONS AT NONGKAE  
SUB-DISTRICT, PHRAPHUTTHABAT DISTRICT, SARABURI PROVINCE 

 
พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) 

Phrapalad Ekachai  Jantakchoto (Khongchiwa) 
E-mail: jaekdorsom2523@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็น เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน ด้านความคิดเห็นภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่าง ปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และมีความเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของนักการเมือง การไม่มี
เวลาร่วมกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากการประกอบอาชีพ และขาดการติดตามผลงานทางการเมือง โดยมี
สาเหตุจากความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเมือง 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเลือกต้ังท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the People’s 
Political Participation in Local Elections at Nongkae Sub-District, Phraphutthabat District, 
Saraburi Province, using Mixed Methods. by overall was at high level,  Findings were the 
level of people's opinion on the effectiveness of the implementation of the by People’s 
Political Participation in Local Elections. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles of people’s still see politics as 
the interest of individual groups. People still believed that the power of decision making 
belong to government, not people. People yielded their political right to politicians and 
they cannot recall until next election. 

 

Keywords:  Political Participation; Local Elections. 
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บทน า
 

การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความเข็มแข็งของการปกครองจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกต้ังจึงเป็นส่วนส าคัญในการที่จะส่งเสริมระบบการเมือง
ให้เป็นประชาธิปไตยและก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยไปได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเลือกต้ังใน
ระดับท้องถิ่นอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการที่จะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองโดยการมี
ส่วนร่วม การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก
ที่สุด (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2556) ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองน้อยมากการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่เม่ือเลือกต้ังเสร็จสิ้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีคณะผู้บริหารหรือผู้บริหา ร
ท้องถิ่นแล้ว ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมอย่างอ่ืนเลย ในกรณีที่ประชาชนสนใจจะมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติก็พบว่า ไม่มีช่องทางที่เปิดให้ประชาชนท าอะไรได้มากนัก ซ่ึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดพลัง ขาดความร่วมมือ และขาดความสนใจจากประชาชนส่งผลให้การปกครองท้องถิ่น ซ่ึง เป็น
การปกครองของคนในท้องถิ่นเอง ประสบความล้มเหลวอย่างมาก (บุศรา โพธิสุข, 2559) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี คนหนึ่ง จึงมีความสนใจและต้องการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ว่าประชาชนเหล่านั้นมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอยู่ในระดับใด รวมถึงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ทั่วถึง สาเหตุเพราะมีประชากรแฝงจ านวนมาก และบางคนมีรายชื่ออยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ประจ า รวมทั้งทราบว่าจะมีการเลือกต้ัง แต่ก็ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
เพราะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี จึงท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือและความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เพราะคิดว่า กา รเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่สามารถเป็ น
หลักประกันว่าจะท าให้ระบบการเมืองตอบสนองต่อตนเอง ได้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ า  และ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ขาดการให้ความส าคัญต่อการเลือกต้ัง ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงจะ
เปน็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบล

หนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ

ท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

Book 3.indd   251 7/6/2563   15:34:30



252 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563746: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา ชนในการ
เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิง
ส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  จ านวน 
3,853 คน (ส านักทะเบียนส านักงานเทศบาลต าบลหนองแก, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 362 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน

การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวม และรายด้าน                                                 

(n=362) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับความคิดเห็น  
แปลผล Χ  S.D. 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.90 0.78 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3.99 0.78 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.93 0.76 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  3.92 0.78 มาก 

โดยรวม 3.90 0.76 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.559 - 0.051   
อายุ - 7.795 0.012*   
การศึกษา - 15.001 0.009*   
อาชีพ - 17.552 0.005*   
รายได้ - 18.107 0.059   

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่ มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน  

มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่ น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกต้ังระดับท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการตัดสินใจ 

ไม่ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ข่าวสารการเลือกต้ัง 

2. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจ กรรม
ทางการเมือง 

ส่งเสริมจัดเวทีให้นักการเมือง
ตอบปัญหาประชาชน 

3. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ประชาชนบางกลุ่มยังไ ม่เห็ น
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 

ให้ป ระชาชน เห็ นข้อ ดีข้อ เสี ย
เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวใน
เรื่องการเลือกต้ัง 

4. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการประเมินผล  

มีควา มรู้ สึ ก เบื่ อห น่ า ยจ า ก
กา ร เ มือง  ข า ดกา ร ติดตา ม
ผลงานทางการเมือง 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม
รณรงค์เก่ียวกับการเลือกต้ังทั้ง
ก่อนและหลัง 
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จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนเสนแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  คือ ส่งเสริมจัดเวทีให้นักการเมืองตอบปัญหา

ประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ ให้ประชาชนเห็นข้อดีข้อเสียเพ่ือให้ประชาชน

มีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง  
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์ เก่ียวกับ

การเลือกต้ังทั้งก่อนและหลัง 

อภิปรายผลการวิจัย 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายในรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงณภัทร  ศรีทอง (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัย
พบว่า 1) สตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก ได้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการเลือกต้ัง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒนพงษ์ เลขโฆษ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี ผลการวิ จัยพบว่า “ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก มีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์จาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ์  เลขโฆษ  (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า “ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก ได้ร่วมติดตามและประเมินผลนักการเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระนิกุล ปชฺโชโต (โพธิจิตร) (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน 
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อ าเภอเกษตรวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน  อ าเภอเกษตรวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 

 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถ่ิน   

1. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ม่ิง
เมือง (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปก ครองท้องถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี ” การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนา
ท้องถิ่น จ าแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ได้รับความร่วมมือในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถิ่น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัด
สระบุรี” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  

3. ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ม่ิงเมือง  (2554 ) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการปก ครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
สุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองรูปแบบ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ไม่มีผลต่อระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อยู่ในเขตสุขาภิบาล 

4. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ังจะสังเกตได้จากการไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชนครั้งที่ผ่านมา  

5. ประชาชนที่รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น แตกต่าง อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีที่มาของแหล่งรายได้ และจ านวน
รายได้ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงณภัทร ศรีทอง (2557 ) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า สตรี ที่ มีอายุ อาชีพ โดยรวมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นแตกต่างกัน  
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นในต าบลหนองแก 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น โดยการติดตามผลคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ผ่านมา และเข้าไปตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังก่อนลงไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ัง และชักชวน
เพ่ือนบ้านไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
กิจกรรมการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น พัฒนาไปพร้อมกันกับหลักคุณธรรม  

การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของ

ประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถ่ิน 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

- การให้ความส าคัญกับกิจกรรมของ
ท้องถ่ิน 

- ตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิออกเสียง 
- การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
- ความกระตือรือร้นในการเลือกต้ัง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

- ติดตามข่าวสารทางการเมือง 
- ร่วมประชุม 
- ร่วมรณรงค์ 
- ร่วมตรวจสอบ 

 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์ 

- ตรวจสอบ ติดตาม 
- โปร่งใสและเกิดประโยชน์ 
- ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา 
- มีสัมพันธภาพท่ีดี 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

- ร่วมในการรณรงค์ 
- ร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
- ปลูกฝังให้ตระหนักในการใช้สิทธิ 
- ยึดสังคมและประโยชน์ของ ส่วน

ร่วม 
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3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนในการรับผลประโยชน์ จาก
ตรวจสอบติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกต้อง โปร่งใส
และเกิดประโยชน์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนเอง 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และช่วยใน
การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง และร่วมปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยให้
ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ือสังคมและประโยชน์ของส่วนร่วม 

  
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การตรวจสอบมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายค้านในสภาท้องถิ่นต้องท าหน้าอย่างจริงจังเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
และประชาชนในท้องถิ่นก็ต้องติดตามตรวจสอบการบริหารงานว่า คุ้มค่า มีการโกงกิน คอรัปชั่นกัน
หรือไม่ ถ้ามีก็จ าเป็นต้องด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระท าผิดและควรมีการประเมินผลโดย
ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนใจต าบลว่ามีความพอใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไป

การตัดสินใจ 
เพ่ือส่วนร่วม 

การร่วมกัน 
ออกเสียง 

ร่วมกันประเมิน 

การได้ตัวแทน 
ท่ีดี 

การเลือกตั้ง 
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ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนทางการเมืองด้วย คือการเลือกต้ังมีการชื้อสิทธ์ิ-ขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง ส่วน
เรื่องการมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการติดตามข่าวสารการไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังเป็น
เรื่องก่อนเลือกต้ัง หลังเลือกต้ัง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แต่ก็มีน้องไม่เป็นทางการ
และไม่สนใจมากก็มี จนกว่าจะหมดวาระหรือได้เลือกต้ังจึงจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1.1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าต าบลหนองแกควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการ
เลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขตพ้ืนที่ 
  1.2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  ผู้น าต าบลหนองแกควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมในด้านนี้ 
  1.3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ ผู้น าต าบลหนองแกควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน ใน
การให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการ
เลือกต้ัง 
  1.4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้น าต าบลหนองแกควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเลือกต้ังมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะออกได้ว่ากฎหมาย
ข้อใดที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม โดยการแจกจ่ายกฎหมายเลือกต้ังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาให้
ทั่วถึง การตัดสินใจทางการเมืองโดยสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1.1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขต
พ้ืนที่ 

1.2) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรร
มึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในด้านนี้ 
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1.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ั งให้มากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน ในการให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่อง
การเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง 

1.4) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
เลือกต้ังมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะออกได้ว่ากฎหมายข้อใดที่ยุ ติธรรมหรือไม่
ยุติธรรม โดยการแจกจ่ายกฎหมายเลือกต้ังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาให้ทั่วถึง การตัดสินใจทาง
การเมืองโดยสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
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754: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

Taro Yamane (1973) . Statistics: An Introductory Analysis. (New York .Harper and Row 
Publications. 
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ภาคีเครือขาย 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 

  
 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   
 2. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของ
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในสังคมไทย ) 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
๒. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนมา และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/
วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๘๐ รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวนี้ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท้ังสามใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
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๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพ่ือจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 ๖.๒ เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๖.๓ เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง 
 
๗. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการท่ีมีการรายงานการประชุมของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. เปาหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทางวิชาการและ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๘.๒ เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐ 
เลมเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐๐ รูปหรือคนจากทุกวิทยาเขตท่ี
เปดการศึกษาในหลักสูตร 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : มีกําหนดระยะเวลาระหวาง เดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมเปน
ระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ เดือน 
 

๙. งบประมาณ : 
๙.๑ ท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/นิสิต

ปริญญาโท 
๑๐. ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 

กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยใช
กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๐.๒ การดําเนนิงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

๑๐.๔ นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป ปรากฏใน
รายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร   คณะสังคมศาสตร 
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ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓) 
สัปดาห ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๔ สัปดาห ๕ สัปดาห ๖ สัปดาห ๗ สัปดาห ๘ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผูท่ี
เก่ียวของ 

        

๒ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

๓ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

        

๔ ดําเนินตามแผนท่ีกําหนด         

๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ 
และเสนอมหาวิทยาลัย 

        

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมข้ึน 
๒) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีพึงพอใจตอโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ (Outcome) 
๑) นิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูจากการประสบการณตรงในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
๒) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ท่ีไดกําหนดไว 
 

๑๒. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ 

๑๒.๒ ไดจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
๑๒.๓ ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง

กวางขวาง 
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ประมวลรูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
 
 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และพระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวสัมปสาทนียกถา 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี และช้ีแจงรายละเอียดของการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
  

Book 3.indd   272 7/6/2563   15:34:38



 
 

คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

. 
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ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
  

Book 3.indd   274 7/6/2563   15:34:38



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
 

บุคลากรสายผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

2 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
3 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
4 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รก.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 
5 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒ ิหมั่นมี 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ./ 
ประธานหลักสูตร รป.ม. 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
1 พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
2 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
3 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
4 พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
5 พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
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6 ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
7 ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
11 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
13 รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
14 รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
15 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์/ 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
24 อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
25 อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
26 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
27 อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
28 อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
29 อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
30 อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
31 อาจารย์ วินัย มีมาก อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 พระสมนึก ธีรปญฺโ  นักวิชาการศึกษา/เลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

2 พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป 
3 นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 
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4 นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา 
5 นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 
6 นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
7 นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป 
8 นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
9 นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101204201 พระครูสุทธิวรญาณ   เขมธโร 
4 6101204204 พระครูปลัดเฉลิมพร   อภิวโร 
5 6101204205 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์   สิริวฑฺฒโน 
6 6101204206 พระมหาชัยสิทธ์   ชยสิทฺโท 
7 6101204207 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
8 6101204208 พระมหาพชร   กิตฺติวรเมธี 
9 6101204210 พระอธิการทรงศักดิ์  ถิรธมฺโม 
10 6101204211 พระอธิการล าไพ   นรินฺโท 
11 6101204212 พระพุทธชาติ  อาภากโร 
12 6101204213 พระพัฒน์ธนพงศ์   สุวฑฺฒโน 
13 6101204214 พระจิรวัชร์   สุธมฺโม 
14 6101204215 พระธีรภัทร์   นาถสีโล 
15 6101204216 พระศุภชัย   ปญฺญาวชิโร 
16 6101204218 พระวริทริ์ชาการ   วชิรสิทธิเมธ ี
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ กนฺตสีโล 
2 6201204202 พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร 
3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล 
4 6201204204 พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร 
5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ 
6 6201204206 พระมหาพงศ์ปณต ญาณเวที 
7 6201204207 พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ อิทฺธิปญฺโญ 
8 6201204208 พระสมุห์อมร ปภากโร 
9 6201204209 พระสมุห์ ธีระพันธ์ ญาณธีโร 
10 6201204210 พระอธิการชยุต เตชธมฺโม 
11 6201204211 พระสัญญา พุทฺธญาโณ 
12 6201204212 พระสมพล ยสชาโต 
13 6201204213 พระไกรมาศ ปญฺญาวชิโร 
14 6201204214 พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต 
15 6201204215 พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล 
16 6201204216 พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ 
17 6201204219 พระมานพ อคฺคมาณโว 
18 6201204220 พระณัฐกฤษ อาภากโร 
20 6201204221 พระอนพัทย์ ฐิตธมฺโม 
21 6201204222 นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6130205001 พระครูสมุห์พรชัย ธีรปญฺโ  
2 6130205002 พระธรรมธรถิราม สีลเตโช 
3 6130205003 พระมารุต กิตฺติปาโล 
4 6130205004 พระยงยุทธ กตธุโร 
5 6130205005 พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน 
6 6130205006 พระสมุห์ศรัทธา วิสุทฺโธ 
7 6130205007 พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน 
8 6130205008 พระมหากันตินันท์ กนฺตสีโล 
9 6130205009 พระวรพงศ์ ธมฺมว โส 
10 6130205010 พระครูปลัดกฤษฏากรณ์ าณธโร 
11 6130205011 พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ 
12 6130205012 พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ 
13 6130205013 พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโ  
14 6130205014 นายเชาว์ ศรีอนันต์ 
15 6130205017 นายสมชาย ล าภู 
16 6130205018 นายจามร ช้างมงคล 
17 6130205019 นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย์ 
18 6130205020 นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ 
19 6130205021 นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ 
20 6130205022 นางสาวณัฎฐวรรณ พงษ์อินทราวงษ์ 

 
 
 
 
 Book 3.indd   281 7/6/2563   15:34:43



282 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204101 พระมหาวรพงศ์   กุสลชโย 
2 6101204102 พระมหานวมินทร์   สิริเมธี 
3 6101204103 พระมหาภูรัช   ทนฺตว โส 
4 6101204104 พระมหายุทธพิชัย   สิริชโย 
5 6101204105 พระมหาอัคพล   ญาณธีโร 
6 6101204106 พระครูสมุห์จิรชาติ   พุทฺธรกฺขิโต 
7 6101204107 พระอธิการสมคิด   กตปญฺโญ 
8 6101204108 พระค าแสน   ปภสฺสโร 
9 6101204109 พระเฉลิมวุฒิ   จิตตส วโร 
10 6101204110 พระณัฐพล   สิริวฑฺฒโน 
11 6101204111 พระทองพจน์  ธีรธมฺโม 
12 6101204112 พระธีรวัฒน์  ฐิตเมโธ 
13 6101204113 พระประยุทธ   อริยว โส 
14 6101204114 พระพีรพล  อินทปญฺโญ 
15 6101204115 พระภักดี   มหาวิริโย 
16 6101204116 พระศิวากร   เตชปญฺโญ 
17 6101204117 พระสอนสิน   ปญฺญาวโร 
18 6101204118 พระสุมิตร   สุจิตฺโต 
19 6101204119 พระสุริโย  สุขิโต 
20 6101204120 นายคณาพงษ์  พ่ึงมี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 

1 6201204101 พระมหาอากาย   ฐิตธมฺโม 
2 6201204102 พระมหาธงชัย   ชาตเมธี 
3 6201204103 พระมหาบ ารุง   ธมฺมเสฏโฐ 
4 6201204104 พระมหาเกียรติพงษ์   อภิสิทฺโธ 
5 6201204105 พระมหาอาณัฐ   กตปุญโญ 
6 6201204106 พระมหานิวัฒน์   อภิชาโน 
7 6201204107 พระมหาโสภณ   กิตฺติโสภโณ 
8 6201204109 พระสุริยะ  ฐานธมฺโม 
9 6201204110 พระยุรนันท์   ภทฺทธมฺโม 
10 6201204111 พระอนุวัฒน์   อนุตฺตโร 
11 6201204112 พระปิยะ   สิริสุวณฺโณ 
12 6201204113 พระกรินทร์   ฐิตธมฺโม 
13 6201204115 พระเตวิช   โชติญาโณ 
14 6201204116 นางสุจิต  กิ่งเกล้า 
15 6201204117 นายชาญวิทย์  พริกบุญจันทร์ 
16 6201204119 นายณัฏฐ์ชนนจ์  ภูจอมจิตร 
17 6201204120 นางสาวตุลยวดี  หล่อตระกูล 
18 6201204122 นายสุทธิพร  จินดา 
19 6201204123 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ชาวคอนไชย 
20 6201204124 นายวชิรศักดิ์  ยอดปทุมหิรัณย์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204001 พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี  ค ายอดใจ 
2 6101204002 พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี  ศรีพันลม 
3 6101204003 พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ  อรรถารส 
4 6101204004 พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี  เจริญพล 
5 6101204005 พระมหาศิวพล พลเมธี  ใกล้ชิด 
6 6101204006 พระมหาสมเกียรติ เขมจาริโณ  จงเกษี 
7 6101204007 พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล  ยืนยง 
8 6101204008 พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต  คงชีวะ 
9 6101204009 พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  เต๋จ๊ะด ี
10 6101204031 พระจักรพงษ์ อนุตตโร วงษ์โพธิ์ 
11 6101204010 พระชาญชัย ติสฺสว โส  ศรีแพทย์ 
12 6101204011 พระชัยยา ฐิตเมโธ  ตุ่นมี 
13 6101204012 พระชัยวัฒน์ อริญชยญาโณ  เสนาชุม 
14 6101204013 พระนิคม จนฺทธมฺโม  สุขเจริญ 
15 6101204014 พระประเสริฐ เตชโก  ชาภักดี 
16 6101204016 พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ  ประทุมทอง 
17 6101204017 พระสุรเดช สุมเมธโส  บุญเรือง 
18 6101204018 พระอโณทัย กตปุญโญ  อุ่นเรือน 
19 6101204019 พระเนาวนนท์   ชยาภินนฺโท จ๋อมพนัส 
20 6101204020 Ven.Poke Pha Poke Pha  Poke Pha  
21 6101204021 นายเกรียงไกร พัฒนะโชติ 
22 6101204023 นางสาวณัฐกาญจน์ เข็มนาค 
23 6101204024 นายธเดช ชวัลลักษณ์ 
24 6101204025 นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ 
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25 6101204026 นายปฐวี ท้ายเมือง 
26 6101204027 นางสาวปิ่นอนงค์ ทองบ่อ 
27 6101204028 นางสาวปูน วิเศษศรี 
28 6101204029 นางสาวรัตนา สารักษ์ 
29 6101204030 นายวิจิตร เกิดน้อย 
30 6101204043 นายพัฒนภูมิ ผ่องยุบล 
31 6101204045 นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ 
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286 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204001 พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เขมนโว (บุญทราหาญ)  
2 6201204024 พระครูศรีธรรมวิเทศ ป โ ภาโส (บุญพิทักษ์) 
3 6201204002 พระมหาชาตรี ชาครชโย (ลอดค าทุย) 
4 6201204003 พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร (สลีอ่อน)  
5 6201204004 พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย) 
6 6201204005 พระสุชาติ สุชาโต (สวน) 
7 6201204006 พระคณิศร ขนฺติพโล (รัตนทองพันธ์) 
8 6201204007 พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ (วงวิวงษ์) 
9 6201204008 พระวัชระพล เพ๊ืยกเถี่ยน (ไชยลา) 
10 6201204009 พระชวณัฐ ภูริชฺชโว (เตียวสกุล) 
11 6201204010 พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ) 
12 6201204011 พระวิชาญ จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง) 
13 6201204012 พระธีรศักดิ์ ธีรญาโณ (ขุมเงิน) 
14 6201204013 พระณัฐพงษ์ ณฏฺฐว โส (สุดใจ) 
15 6201204014 Sothearith Tikkhariro (Sum) 
16 6201204015 Puthea Yon 
17 6201204016 Chuon nat Son 
18 6201204017 นายพีรกิจ โชครัมถ์ 
19 6201204018 นายชลิต วงษ์สกุล 
20 6201204019 นายเอกชัย พรนิคม 
21 6201204020 นายโสภณ สุพงษ์ 
22 6201204021 นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 
23 6201204022 นายธวัชชัย เย็นใจมา 
24 6201204023 นายสุวิชัย บัวงาม 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  8 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6101104001 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม 
2 6101104002 พระครูบวรกิจคุณาธาร วรปญฺโ  
3 6101104003 พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล 
4 6101104004 พระครูวิวิธธวชัชัย วรปุญฺโ  
5 6101104005 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปญฺโ  
6 6101104006 พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม 
7 6101104007 พระครูพิจิตรวรเวท จนฺทสีโล 
8 6101104008 พระปลัดทัศนพล เขมจาโร 
9 6101104009 พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท 
10 6101104010 พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ 
11 6101104011 พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต 
12 6101104012 พระมหานารทะ จริยเมธี 
13 6101104013 พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน 
14 6101104014 พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม 
15 6101104015 พระครูสมุห์ไพฑูรย์ สิริภทฺโท 
16 6101104018 พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล 
17 6101104019 พระสมจิตร าณวีโร 
18 6101104021 พระสุทิน อธิปญฺโ  
19 6101104022 พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  9 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6201104001 พระราชวัลภาจารย์ อาจารคุโณ 
2 6201104002 พระศรีรัตนวิมล รตนปญฺโญ 
3 6201104003 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ 
4 6201104004 พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม 
5 6201104005 พระครูอาทรวรธรรม อุปสนฺโต 
6 6201104006 พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ 
7 6201104007 พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ สมฺปุณฺโณ 
8 6201104008 พระครูภาวนาคุณาภรณ์ กิตฺติธโร 
9 6201104009 พระมหาเฉลิมพล อชิโต 
10 6201104010 พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติญาโณ 
11 6201104011 พระครูปลัดวิชาญ  วิชฺชาธโร 
12 6201104012 พระครูปลัดพนมชัย มหาวชิโร 
13 6201104013 พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม 
14 6201104014 พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร 
15 6201104015 พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ 
16 6201104016 พระมุนินทร์ มุนินฺทโร 
17 6201104017 พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน 
18 6201104018 พระธงชัย สุนฺทราจาโร 
19 6201104019 พระธงชัย  ขนฺติธโร 
20 6201104020 พระนิคม กตปญฺโญ 
21 6201104021 พระไพโรจน์  สุจิตฺโต 
22 6201104022 พระใบฎีกามนญู  จารุวณฺโณ 
23 6201104023 พระมหาทวี โพธิเมธี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 5 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101104202 พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ 
2 6101104203 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  
3 6101104204 พระสมนึก ธีรปญฺโ  
4 6101104205 พันเอกสาธิต ทิพย์มณี 
5 6101104206 พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ 
6 6101104207 ร้อยต ารวจเอกประพันธ์ คชแก้ว 
7 6101104208 นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ 
8 6101104209 นายมนตรี พรมวัน 
9 6101104210 นายบวร ขมชุณศรี 
10 6101104212 นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
11 6101104213 นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล 
12 6101104214 นางสาวณัชชา อมราภรณ์ 
13 6101104215 นายสมพงศ์ สุนทรธรรม 
14 6101104216 นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 
15 6101104218 พระสมุห์บุญโชค กิตติสาโร 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 6 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104201 พระครูปลัดสิทธิชัย  วิสุทฺโธ 
2 6201104202 พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม 
3 6201104203 พระมหาสุริยะ มททโว 
4 6201104204 พระพงษ์ศักดิ ์ สนฺตมโน 
5 6201104205 นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ 
6 6201104206 นางสาวชไมพร กิติ 
7 6201104207 นายฉัตรชัย นาถ้ าพลอย 
8 6201104208 นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ 
9 6201104209 นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข 
10 6201104210 นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ 
11 6201104211 นางปนัดดา รักษาแก้ว 
12 6201104212 นายประยูร เจนตระกูลโรจน์ 
13 6201104213 พันเอกวีระ อินทรโสภา 
14 6201104214 นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
15 6201104215 นางศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ ์
16 6201104216 นายสุรกิจ สุวรรณแกม 
17 6201104217 นายสุวรรณ์ แก้วนะ 
18 6201104218 นางทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช 
19 6201104220 นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต 
20 6201104221 นายอภิวัฒ จ่าตา 
21 6201104222 คุณชณิุภา  เปิดโลกนิมิต 
22 6201104223 พล.อ.ปกิตน์  สันตินิยม 
23 6201104224 นายณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 
24 6201104225 นายปรีดา กลิ่นเทศ 
25 6201104226 นายนรา บรรลิขิตกุล 
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26 6201104227 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เจียมสมัย 
27 6201104228 นายกิตวิชัย  ไชยพรศิริ 
28 6201104125 นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ์ 
29 6201104126 นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book 3.indd   291 7/6/2563   15:34:51



292 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101104125 พระเทพปริยัติเมธี   
2 6101104102 พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก 
3 6101104109 ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี 
4 6101104124 นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์ 
5 6101104127 นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน 
6 6101104101 พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต 
7 6101104103 พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม 
8 6101104104 พระมหานรินทร์ สุรปญฺโ  
9 6101104105 พระอ๋อน ถาวโร 
10 6101104106 พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
11 6101104107 พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 
12 6101104108 ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 
13 6101104110 นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
14 6101104112 นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
15 6101104113 นายพัททดล เสวตวรรณ 
16 6101104114 นายวีรชัย ค าธร 
17 6101104115 นายสมชาย ชูเมือง 
18 6101104116 นายสุทน ทองเล็ก 
19 6101104118 นายเอนก ณ เชียงใหม่ 
20 6101104119 นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ 
21 6101104121 นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ 
22 6101104122 นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอ าไพ 
23 6101104123 นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี 
24 6101104126 นายอัครเดช พรหมกัลป์ 

Book 3.indd   292 7/6/2563   15:34:53



293Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104101 พระเมธาวินัยรส   
2 6201104102 นายธงชัย สิงอุดม 
3 6201104103 นายภูริวัจน ์ ปุณยวุฒิปรีดา 
4 6201104104 นางไพวรรณ ปุริมาตร 
5 6201104117 นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 
6 6201104106 พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร/อะซิ่ม 
7 6201104107 พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ/สุขพานิช 
8 6201104108 พระชินกร สุจิตฺโต/ทองดี 
9 6201104109 พระธงชัย วชิรญาโณ/พิชัย 
10 6201104110 พระภิญโญ ตสฺสนาโม/มีสมบัติ 
11 6201104113 นายกรณัฐ ระงับทุกข์ 
12 6201104115 นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ 
13 6201104116 นายประคอง มาโต 
14 6201104120 นางสาวณฐมน หมวกฉิม 
15 6201104121 นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน 
16 6201104122 นางสาวศิริสุดา แสงทอง 
17 6201104123 นางสาวสาลินี รักกตัญญู 
18 6201104124 นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
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